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Mądrość Syracha (Ecclesiasticus)
Mądrości Jezusa Syna Syracha, lub Ecclesiasticus
Prolog, wykonane przez autora niepewne
Ten Jezus był synem Syracha i wnuka do Jezusa
o tej samej nazwie z nim: ten człowiek żył w związku z tym
te ostatnie czasy, po ludzie byli jeńcami, i
Strona główna nazywany jest ponownie i niemal po wszystkich
proroków. Teraz
jego dziadek Jezusa, ponieważ on sam pokazuje, był
człowiekiem
z wielką starannością i mądrości wśród Hebrajczyków, kto to
zrobił
nie tylko zebrać grób i krótkie zdania mądrych ludzi,
tak było przed nim, ale sam również niektóre wypowiedziane
jego własne, pełne wiele zrozumienia i mądrości. Kiedy jako
w związku z tym pierwszy Jezus umarł, pozostawiając tę książkę
niemal
jego syn, po nim w lewo do jego otrzymania do perfekcji,
Mądrość Syracha

własnego Syna Jezusa, który dostał o to w jego ręce,
skompilowany wszystko uporządkowane w jeden wolumin i
nazwał go
Mądrości, intituling to zarówno przez swoje własne imię, a jego
ojciec
Nazwa i jego dziadka; intrygujący słuchacza przez bardzo
Nazwa mądrości do większej miłości do badania to
książki. W związku z tym containeth mądre przysłowia, ciemne
zdań,
i przypowieści, a niektóre określonego starożytne historie
pobożne z
mężczyzn, które Bóg; również jego modlitwy i
piosenki; Ponadto,
Jakie korzyści miał urodzią Boga, jego ludzi, a co
plag, on miał spadają na swoich wrogów. Ten Jezus
naśladować Salomona i był nie mniej sławny dla mądrości i
uczenia się, zarówno jest rzeczywiście człowiek Wielkiej nauki, a
więc
podobno też.
Prologu mądrości Jezusa Syna Syracha.
Mając na uwadze, że wiele i wielkie rzeczy zostały dostarczone
do

nas przez prawo i proroków i przez inne osoby, które mają
po ich czynności, dla których rzeczy Izrael powinien być
Pochwała dla nauki i mądrości; i na dowód nie tylko
Czytelnicy muszą potrzeb stać umiejętne się, ale także
pragnienie, aby dowiedzieć się, że być może skorzystać z nich,
które są
bez, zarówno przez mówienie i pisanie: mój dziadek
Jezus, gdy dał sobie dużo do czytania
prawa i proroków oraz innych książek ojców naszych, i
dostał tam dobry wyrok, był również sporządzone
sam Napisz coś związanego z uczenia się i
mądrości; zamiaru niż te, które pragną, aby dowiedzieć się,
i są uzależnieni od tych rzeczy, może być zysk znacznie więcej w
życia zgodnie z prawem. Przeto niech mnie do intreat
Przeczytaj o uwagę i przebaczenia nam, w którym
może to wydawać się zaniedbawszy niektóre słowa, które
mamy
pracował do interpretacji. Dla tych samych rzeczy,
wypowiedziane w
Hebrajski i przetłumaczone na inny język, nie mają
te same siły w nich: i nie tylko te rzeczy ale prawo

sam i proroków, a resztę książek, ma
niewielka różnica, wypowiedziane w ich własnych
język. Dla ośmiu i trzydziestą rok wejścia w
Egipt, gdy Euergetes był król i nadal tam jakieś
czas, znalazłem książkę nie małe uczenia się: w związku z tym
mam
myślał, że jest to najbardziej niezbędne dla mnie, aby obdarzyć
kilka staranności
i travail je interpretować; za pomocą wielkiej czujności i
umiejętności
w tej przestrzeni, aby doprowadzić do końca książki i określone
dla
je również, który w dziwnym kraju są chętni dowiedzieć się,
przygotowywana przed w maniery żyć po prawo.
{1:1} wszystkie mądrość przychodzi od Pana i jest z nim
Na zawsze.
{1:2} który numer piasek z morza i krople
deszcz, i dni wieczności?
{1,3} kto może znaleźć się na wysokości nieba i
Szerokość ziemi i głęboko i mądrość?
{1:4} mądrość bowiem został utworzony przed wszystkie rzeczy
i

zrozumienie ostrożności od wieków.
{1:5} słowa Bożego Wszechmogącym jest fontanna
mądrości; i jej sposoby są przykazania wieczne.
{1:6}, do którego Bóg pierwiastek mądrości została
ujawniona? lub
Któż poznał jej mądrych rad?
{1:7} [ku któremu Bóg wiedzy, mądrości, zostały
objawiło? i kto hath rozumieć jej wielki
doświadczenia?]
{1:8} jest ktoś mądry i bardzo się obawiał się, Pan
siedzi na tronie.
{1:9} on stworzył ją i zobaczył ją i jej, ponumerowane i
Wylał ją na wszystkich jego dzieł.
{1:10} jest z wszelkiego ciała według jego dar, a on
dał jej do nich, którzy go miłują.
{1:11} bojaźń Pańska jest cześć i chwała, i
radość, a koronę z radości.
{1:12} bojaźń Pana czyni serce wesołe, i
daje radość i radość i długie życie.
{1:13} kto miły pan, to pójdzie dobrze z nim

w końcu i on odnajdzie korzyść w dzień jego śmierci.
{1:14} się boi Pana jest początkiem mądrości: i
został on stworzony z wiernymi w łonie matki.
{1:15} ona wzniesione na podkład everlasting z mężczyznami,
i ona nadal z ich nasion.
{1:16} się boi Pana jest pełnia mądrości i zgłodniałą
mężczyzn z jej owoców.
{1:17} ona zgłodniałą ich domu z rzeczy pożądane,
i spichlerze z jej wzrost.
{1:18} bojaźń Pańska jest koroną mądrości, Dokonywanie
spokój i doskonałe zdrowie się rozwijać; zarówno które są dary
Boga: i ostoi ich radości, że go kocham.
{1:19} mądrości raineth dół umiejętności i wiedzy
rozumienia stojącej oraz je na cześć, który wywyższa
przytrzymaj jej szybko.
{1:20} korzeń mądrości jest się boi Pana i
jego gałęzie są długie życie.
{1:21} bojaźń Pana driveth od grzechy: i gdzie
jest obecny, od odwróci gniew.

{1:22} wściekły człowiek nie może być uzasadnione; dla kołysać
się
jego wściekłość jest jego zniszczenia.
{1:23} człowiek pacjenta zerwie na czas, a potem
radość jest wiosną do niego.
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{1:24} będzie on ukryć jego słowa przez czas i ustach
wielu deklaruje jego mądrości.
{1:25} przypowieści wiedzy są w skarby
mądrość: ale pobożności jest obrzydliwością grzesznikiem.
{1:26} Jeśli ty pragnienie mądrości, przestrzegać przykazań,
i Pan odda ją Tobie.
{1:27} dla bojaźni Bożej mądrości i instrukcji:
i wiary i łagodność są jego rozkosz.
{1:28} obdarzać nie bojaźni Bożej, gdy tyś
biedny: i nie do niego z sercem.
{1:29} nie być hipokrytą w oczach ludzi i wziąć
dobrze słuchać, co ty mówisz.
{1:30} wywyższać, nie siebie, zebys ty wchodzić i przynieść
hańba na duszy, a więc Bóg odkryć Twoje tajemnice,

i rzucił Cię pośród Zgromadzenia,
bo ty szedłeś nie w prawdzie do bojaźni Bożej, ale
Twoje serce jest pełne kłamstwa.
{2:1} mojego syna, jeśli ty przyjść do służby Panu, przygotować
Twoje
dusza na pokusy.
{2:2} zestaw twego serca droga prosta i ciągle znosić, i
Spiesz sie nie w czasie ucisku.
Cleave {2,3} do niego, a nie daleko odejść, że ty
abyś zwiększyć Twój ostatni końcu.
{2:4} cokolwiek jest wniesiona na Ciebie Weź wesoło,
i cierpliwość, gdy ty jesteś zmieniono na niskie nieruchomości.
{2:5} dla złota jest wypróbowany w ogień i dopuszczalne
mężczyzn w
pieca przeciwności losu.
{2:6} wierzyć w niego i będzie on pomóc Tobie; Zamów Twój
sposób
droga prosta i zaufanie do niego.
{2:7} wy, którzy się boją Pana, czekać na jego miłosierdzie. i go
nie
na bok zeby wy spadek.

{2:8} wy, którzy się boją Pana, uwierzył; i nagrodę
nie brakowało.
{2:9} wy, którzy się boją Pana, nadzieję na dobre i na
wiecznej radości i miłosierdzia.
{2:10} spojrzeć na pokolenia starych i zobacz; Czy kiedykolwiek
wszelkie ufność w Panu i został przeklęty? lub czy każdy
Trwajcie
w jego strach i został opuszczony? lub którego on kiedykolwiek
gardzić,
to nazywa się na nim?
{2:11} dla Pana jest pełen współczucia i miłosierdzia,
cierpliwości i bardzo żałosne i przebacza grzechy, i
saveth w czasie utrapienia.
{2:12} Biada być straszne serca i słabe ręce i
grzesznika, który idzie na dwa sposoby!
{2:13} Biada mu, że jest niepomyślną! bo on kto wierzy
nie; w związku z tym powinny nie być bronił.
{2:14} Biada wam, że stracili cierpliwość! i co
będzie czynicie, gdy Pan będzie Cię odwiedzić?
{2:15} one, którzy się boją Pana nie będzie słuchał jego słowo;
i oni, którzy go miłują zachowa swoje sposoby.

{2:16} oni, którzy się boją Pana będzie szukać tego, co jest
No i miłe mu; i oni, którzy go miłują będą
pełne prawa.
{2:17} którzy się boją Pana, przygotuje ich serca,
i pokorny ich dusze w jego oczach,
{2:18} mówiąc, to możemy wpaść w ręce Pana,
i nie w ręce mężczyzn: dla jego Królewska Mość jest, więc jest
jego
miłosierdzie.
{3:1} mnie usłyszeć Twój ojciec, O dzieci i czy po tej dacie,
że wy może być bezpieczny.
{3:2} dla Pana dał cześć ojca
dzieci, i Bóg potwierdził urząd matki
przez synów.
{3,3} kto honoureth jego ojciec czyni zadośćuczynienie
za jego grzechy:
{3, 4} i on, że jego matka honoureth jest jako jeden, który
layeth się skarb.
{3:5} kto honoureth jego ojciec ma radość jego
własnych dzieci; i gdy on czyni jego modlitwy, ma on

słyszał.
On {3 6}, która honoureth jego ojciec ma długie życie;
i on, który jest posłuszny Panu komfort
jego matka.
{3:7} on, że miły pan będą czcić ojca, i
Wykonam usługi do jego rodziców, co do swoich mistrzów.
{3:8} cześć twego ojca i matki w programie word i
czyn, jakie błogosławieństwo może na Tobie od nich.
{3:9} na błogosławieństwo Ojca pomazał domy
dzieci; ale przekleństwo matki rooteth
fundamenty.
{3:10} chwale nie w hańbę twego ojca; dla twego
hańba ojca to nie chwała Tobie.
{3:11} dla chwały człowieka jest od czci jego
Ojciec; i matka w hańba wyrzuta
dzieci.
{3:12} mojego syna, pomóc twego ojca w jego wieku i żal mu
nie tak długo, jak on żyje.
{3:13} i jeśli nie jego zrozumienie, cierpliwość
mu; i gardzić nim, nie wtedy, gdy ty jesteś w pełni moc Twego.

{3:14} łagodzeniu Ojca Twego nie będzie
zapomniane: i zamiast grzechy, to dodaje się do budowania
Tobie
się.
{3:15} w dniu Twego ucisku, jest ona
pamiętał; Twoje grzechy też będą topnieć, jak lód w
pogodne ciepłe.
{3:16} on, że forsaketh jego ojciec jest bluźniercą; i
on, który angereth jego matka jest przeklęty: Boga.
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{3,17} mojego syna, przejdź na z Twego biznesu w
łagodności; tak
Czy będziesz umiłowani przez niego, który jest zatwierdzony.
{3:18} większa tyś, tym bardziej pokorny, siebie, i
Thou shalt znaleźć korzyść przed Panem.
{3:19} wiele są w wysokim miejscu i o sławie: ale
tajemnice są cisi objawił.
{3:20} dla mocy Pan jest wielki, a on jest
honorowane z pokornych.
{3:21} nie szukać rzeczy, które są zbyt trudne dla Ciebie,
nie Szukaj rzeczy, które są ponad Twoje siły.

{3:22} ale co to jest Ci, że na tej podstawie z przykazał
szacunek, to nie jest potrzebne dla Ciebie zobaczyć z Twoje
oczy rzeczy, które są w tajemnicy.
{3:23} nie być ciekawy w sprawach niepotrzebne: więcej
rzeczy są wyniosłą Tobie niż mężczyźni rozumieją.
{3:24} dla wielu są oszukiwani przez własne próżno opinię;
i złe podejrzenia kto ma obalony ich osąd.
{3:25} bez oczu thou shalt ma światła: nie wyznają
wiedzy w związku z tym że nie Dales.
{3:26} oporne serca te ceny przejazdu zła w końcu; i on
że kto kocha niebezpieczeństwo nim zginą.
{3:27} uparty serce zostaje obciążony z smutki;
i bezbożny jest sterty grzechu na grzech.
{3:28} ukarania dumny jest nie środek;
dla roślin niegodziwości Bóg zakorzeniła się w nim.
{3:29} serca ostrożny zrozumie przypowieść;
i uszy nastawione jest pragnienie mądry człowiek.
{3:30} wody będzie ugasić płonące ogniem; i czyni jałmużnę
zadośćuczynienie za grzechy.
{3:31} i on, że requiteth dobry okazuje ma świadomość, że

co może przyjść dalej; i gdy on falleth, bierze
znaleźć nocleg.
{4:1} mojego syna, oszukać nie ubogich jego życia, i
że nie potrzebujących oczy było długo czekać.
{4:2} sprawiają, że nie głodny duszy jest bolesna; nie
prowokować
człowieka w jego cierpienie.
{4:3} Dodaj nie więcej kłopotów do serca, że jest
zdenerwowany; i
odroczenie, aby nie dać mu, że jest w potrzebie.
{4:4} odrzucić nie błagania poszkodowanych; ani
odwrócić twarz od biednych.
{4, 5} kolej nie daleko Twoje oko od potrzebujących i dać
go brak okazji do Ciebie przekleństwo:
{4:6} dla jeśli on Cię przeklinać w goryczy duszy, jego
modlitwy zostaną wysłuchane z mu, że go.
{4:7} get siebie miłość Zgromadzenia i łuk
Ci głowę do wielkiego człowieka.
{4:8} niech go nie smucić Tobie kłaniać się do twego ucha
biedny i dać mu przyjazny odpowiedź z łagodnością.
{4:9} dostarczyć mu, że ktoś źle z ręki

oprawcy; i nie być niepomyślną, gdy cielesne
wyrok.
{4:10} jako ojciec sieroty i zamiast
mąż do swojej matki: tak będziesz jako syn
Większość wysokiej, a on miłował Cię bardziej niż Matka Twoja
Czyż.
{4:11} mądrości wywyższa jej dzieci, a layeth trzymać z
nich, które jej szukać.
{4:12} kto miłuje ją kto miłuje życie; i te, które dążą do
jej wczesne wypełnia z radością.
{4:13}, który trzyma jej szybko odziedziczą chwałę; i
gdziekolwiek ona: kto wchodzi, Pan pobłogosławi.
{4:14} są te, które służą jej minister do święty:
i im, że ją kocham miłość Pana.
{4:15} kto daje ucha do niej ocenia Narodów:
i on, że attendeth do niej zamieszka się bezpiecznie.
{4:16} Jeśli człowiek zobowiązywać się do niej, że odziedziczy
jej; i jego pokolenia utrzymają ją w posiadanie.
{4:17} dla pierwszy raz ona będzie chodzić z nim przez krzywe
sposoby i strachu i strach na niego i go dręczyć

z jej dyscypliny, aż ona może zaufać duszy i spróbuj go
przez jej prawom.
{4:18} a następnie zwróci ona na prostej drodze do niego,
i pocieszyć go i pokażę mu jej tajemnice.
{4:19} ale jeśli pójdzie źle, będzie ona opuści go i dać
nad nim do jego ruiny.
{4:20} okazję obserwować i uważaj na zło; i
nie się wstydzić, gdy concerneth duszy.
{4:21} ma wstydu, który grzechu; i tam jest
wstyd, który jest chwałą i łaską.
{4:22} przyjąć żadna osoba z całej duszy swojej i niech się nie
i szacunek dla każdego człowieka powodują Cię do upadku.
{4:23} i powstrzymać się nie rozmawiać, gdy ma okazji do
czynić dobro i ukryć nie Twoja mądrość w jej piękno.
{4:24} dla mowy są znane mądrości: i
uczenie się poprzez słowo języka.
{4:25} w żaden mówią przeciwko prawdzie; ale być zmieszany
błędu Twojej niewiedzy.
{4:26} nie wstydzić się wyznać grzechy swoje; a życie nie
biegu rzeki.

{4:27} zrobić nie siebie podwładnego do głupiego człowieka;
ani przyjęcia osoby, potężny.
{4:28} dążyć do prawdy, aż do śmierci, a Pan jest
Walka o Tobie.
{4:29} nie bądź pochopny w Twój język i Twoje uczynki luzu
i niedbały.
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{4:30} nie być jak lew twego domu, ani frantick wśród
swoich sług.
{4:31} niech nie podnoś ręki, rozciągać się otrzymywać, i
gdy Zamknij ty żebyś ślubował spłacić.
{5:1} ustawić twego serca twego towarów; i powiedzieć nie,
mam
Wystarczy dla mojego życia.
{5:2} wykonaj nie twego umysłu i moc Twego, do
chodzić w sposób twego serca:
{5:3} i powiedzieć nie, kto ma controul mnie do moich prac?
dla Pana na pewno będzie Zemsta Twoją dumę.
{5:4} powiedzieć nie, zgrzeszyłem, i kto ma jakie szkody
zdarzyło się do mnie? dla Pana jest cierpliwość, on będzie w

nie mądry niech Tobie przejść.
{5:5} dotyczące ofiarą przebłagalną, nie można bez obawy, aby
dodać
grzech do grzechu:
{5:6} i powiedzieć nie, jego miłosierdzie jest wielkie; on będzie
uspokoił
dla wiele moich grzechów: dla miłosierdzia i gniew się
od niego i jego oburzenie resteth na grzeszników.
{5:7} zrobić nie zabawiając się zwrócić do Pana, a nie odkładać
z dnia na dzień: dla nagle zostaje gniew Pana
a w Twoje bezpieczeństwo thou shalt niszczone, a
zginął w dzień pomsty.
Zestaw {5 8} nie serca na towary niesłusznie dostał, dla
one nie poddacie Tobie w dzień nieszczęście.
Instalacja oczyszczająco {5:9} nie z każdym wiatrem i go nie do
każdego
sposób: dla więc doth grzesznika, który ma podwójny język.
{5:10} być stedfast w Twoje zrozumienie; i niech Twoje słowo
być taka sama.
{5:11} być szybkie usłyszeć; i niech Twoje życie, być szczerym; i
z cierpliwością dać odpowiedź.

{5:12} Jeśli ktores zrozumienia, odpowiedzieć na bliźniego
swego;
Jeśli tak nie jest, położyć Twoja ręka na twoich ustach.
{5:13} honoru i wstyd jest w talk: i klamrę
człowiek jest jego upadku.
{5:14} nie nazywać donosiciela i leżą nie czekać z
Twój język: faul wstyd jest złodziej i zło
potępienie na podwójnego wpustu.
{5:15} nie być nieświadomi niczego w Wielkiej sprawy lub
małe.
{6:1} zamiast przyjaciela stać się nie wroga; dla
[co] thou shalt dziedziczą chory nazwa, wstyd, i
Wyrzut: nawet tak jest grzesznikiem, kto ma podwójnego
wpustu.
{6:2} rozsławić nie siebie za radą twego serca;
że duszy nie być rozdarty na kawałki jak byk [sam błądzą].
{6:3} ty będziesz jeść w górze twego liści, a stracić twego
owoców i
zostawić samego siebie jako suche drzewo.
{6:4} A wicked soul jest zniszczyć tego, który miał go, a
podaje mu się będzie śmiał się do pogardy jego wrogów.

{6:5} słodki język będzie pomnożyć przyjaciół: i
fairspeaking język zwiększy miłe pozdrowienia.
{6:6} mieć spokój z wielu: mimo wszystko mają, ale jeden
Doradca z tysiąc.
{6:7} Jeśli ukrył się znajomego, udowodnić mu pierwszy i być
nie pochopnych do niego kredytu.
{6:8} dla niektórych człowiek jest znajomego na własną okazję, i
nie będzie trwać w dzień twego ucisku.
{6:9} i jest przyjacielem, który będąc zwrócił się do wrogości,
i walki odkryć Twoje wyrzuty.
{6:10} ponownie, niektóre przyjaciel jest towarzyszem przy
stole,
i nie będzie w dniu Twego ucisku.
{6:11} ale w Twój dobrobyt, on będzie jak siebie samego i
będzie
przez swoich sług, być śmiały.
{6:12} jeśli ty być wniesiona nisko, będzie on przeciw Tobie, i
będzie się ukrywać z Twoją twarz.
{6:13} oddzielić siebie od Twoich wrogów i uważajcie
Twoich znajomych.
{6:14} wierny przyjaciel jest mocną obronę: a on że

kto ma znaleźć taki jeden znalazł skarb.
{6:15} nic wyrównanie, wiernego przyjaciela i jego
Ekscelencja jest bezcenne.
{6:16} wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; i one
że strach Pana odnajdzie go.
{6:17} kto miły pan kieruje jego przyjaźni
droga prosta: dla jak on, więc jego sąsiad będzie również.
{6:18} mojego syna, zebrać wskazówki od młodości twojej: tak
będziesz ty znaleźć mądrość aż do Twojej starości.
{6:19} przyjść do niej jako jeden, który ploweth i sieje,
i czekać na jej dobre owoce: bo ty nie będziesz trud znacznie w
robotniczej o niej, ale jeść będziesz jej owoców prawo
wkrótce.
{6:20} jest bardzo nieprzyjemny dla niewiedzących: on, który
jest
bez zrozumienia nie pozostanie z nią.
{6:21} ona leży na nim jako potężny kamień próby;
i on obsadził ją od niego, zanim to będzie długo.
{6:22} mądrości jest według jej imię, a ona jest
nie manifestu do wielu.

{6:23} dać ucha, mój syn, moje porady i odmowy
nie upatrzonego,
{6:24} i włożyć jej kajdany i twego szyi do nóg
jej łańcuch.
{6:25} łuk w dół twoje ramię i nosić jej i nie może być
żal z jej obligacji.
{6:26} przyjść do jej z całego serca swego i zachować jej
sposoby z twego moc.
{6:27} Szukaj, i szukać, i ona zostanie przekazane
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Tobie: i gdy ty żeś chwycili jej, ją nie puścił.
{6:28} dla w ostatniej thou shalt znaleźć jej odpocząć i że
obraca się do twego radość.
{6:29} następnie będzie jej kajdany mocną obronę za Tobą,
i jej łańcuchy a szatą chwały.
{6:30} jest złoty ornament na niej i jej
zespoły są fioletowe koronki.
{6:31} thou shalt umieścić ją jako szatę honoru, i
będziesz umieścić ją o Tobie jako wieniec z radości.
{6:32} mojego syna, jeśli zechcesz, ty będziesz się uczył: a jeśli

Thou wilt zastosować twego umysłu, ty będziesz ostrożny.
{6:33} Jeśli ty miłość usłyszeć, przyjmiesz
Opis: i jeśli ty łuk twego ucha, ty będziesz mądry,
{6:34} stać w wielu starszych; i przylgnie
mu, że jest mądry.
{6:35} chętnie usłyszeć każdy pobożny dyskurs; i niech
nie przypowieści zrozumienia uciec Tobie.
{6:36} i jeśli widzisz człowieka zrozumienia, weź Cię
betimes do niego i niech twoje stopy nosić kroki jego drzwi.
{6:37} Niech Twój umysł będzie z obrzędów Pana
i stale medytować w jego przykazań: bierze
ustanowić serca i dać Tobie mądrości o Twoje jest właścicielem
pragnienie.
{7:1} czynić nie zły, więc przyjdzie nie zaszkodzi Tobie.
Odjazd z niesprawiedliwych {7:2} i nieprawości odwróci
od Ciebie.
{7:3} mojego syna, siać nie po bruzd
nieprawości i nie ty będziesz czerpać je sevenfold.
{7:4} Seek nie z Pana prymat, żadna z
Król Holenderscy.

{7:5} uzasadnić nie siebie samego przed Panem; i pochwalić się
nie
twego mądrości przed króla.
{7:6} Seek nie może być sędzią, nie jest w stanie zabrać
nieprawości; zeby w dowolnym momencie ty strach osobie
potężnego,
potknięcia drodze twego prawości.
Offend {7:7} nie przeciwko wielu miasto, a następnie
ty będziesz nie Rzuć się w dół wśród ludzi.
{7:8} bind, nie jeden grzech bo w jednym w Chrystusie
nie będzie bezkarny.
{7:9} powiedzieć nie, Bóg będzie patrzeć na wielu moich
oblations, a gdy oferują najwyższy Bóg, on
go zaakceptować.
{7:10} nie być niepomyślną, kiedy ty robisz twoją modlitwę,
i zaniedbanie nie po to, aby dać jałmużnę.
{7:11} śmiać się nikt do pogardy w gorycz jego
dusza: tam jest jeden, który poniża i wywyższa.
{7:12} opracowania nie kłamstwo przeciwko twój brat; ani nie
jak do twego przyjaciela.

{7:13} nie umożliwia zrobić jakikolwiek sposób kłamstwo:
własne
jego nie jest dobry.
{7:14} używać nie wiele słów w wielu starszych, i
zrobić dużo gaworzenia, kiedy ty swej Izdebki.
{7:15} hate nie żmudnych prac, ani hodowli, który
Najwyższy Dz.AP.
{7:16} numer nie siebie wśród wielu
grzeszników, ale pamiętaj, że gniew nie nadchodzą.
{7:17} pokornego siebie znacznie: zemsty z
bezbożnych jest ogień i robaki.
{7:18} zmienić nie przyjaciela na dobre w żaden sposób;
ani wierny brat złoto Ophir.
{7:19} rezygnacji nie mądry i dobry kobieta: jej łaskę
jest powyżej złota.
{7:20} mając na uwadze, że słudze działa naprawdę, prosić go
nie
zła. ani najemnik, który bestoweth się całkowicie do Ciebie.
{7:21} niech duszy miłość dobrym sługą i go oszukać
nie o wolność.
{7:22} ty masz bydła? masz oko do nich: a jeśli one

dla twego zysku, zachować je z Tobą.
{7:23} ty masz dzieci? Poproś ich i pokłon
ich szyi od swojej młodości.
{7:24} ty masz córki? pielęgnacji ciała,
i pokażę nie siebie wesoły wobec nich.
{7:25} poślubić Twoja córka i więc ty będziesz miał
wykonywane ważkie sprawy: ale daj jej do człowieka
zrozumienie.
{7:26} ty masz żonę po twego umysłu? opuści jej nie:
ale dajcie nie siebie kobietą lekkich.
{7:27} Czcij ojca twego, z całego serca twego i zapomnieć
nie cierpienia Matka Twoja.
{7:28} Pamiętaj, że byłeś ty spłodzony z nich; i
jak ty potrafisz je zrekompensować to, co mają
zrobić dla Ciebie?
{7:29} strach Pana z całej duszy swojej i jego szacunek
kapłani.
{7:30} kochać, który uczynił z wszystkich moc Twego, i
porzucić nie jego Ministrowie.
{7:31} boi Pana i cześć kapłana; i dać mu

jego części, jak to jest dowodził Tobą; pierwiastki i
zawinili oferty i dar ramion i
ofiary uświęcenia i zaczątek Świętego
rzeczy.
{7:32} i rozciągnąć rękę ku ubogim, że Twoje
błogosławieństwo może być doskonała.
{7:33} prezent dał łaskę w oczach każdy człowiek żyjący;
i za zmarłych zatrzymania go nie.
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{7:34} nie zdoła być z nimi, które płaczą i opłakiwać
z nich, którzy płaczą.
{7:35} nie wolno się odwiedzić chorych: za który dokonuje
Tobie się ukochanej.
{7:36} cokolwiek ty takest w ręku, pamiętaj,
koniec, a ty nigdy nie będziesz robić źle.
{8:1} dążyć nie z mocarz ' zebys ty należą do jego
ręce.
{8:2} nie będzie sprzeczne z bogatym człowiekiem, zeby on
Tobie, przewyższają: dla złota Bóg zniszczył wiele, i
Zdemoralizowane sercach królów.

{8:3} dążyć nie z mężczyzną, który jest pełen języka, i
sterty nie drewna na jego ogień.
{8:4} jest nie z człowiekiem, rude, zeby być przodków
skompromitowali.
Wyrzut {8:5} nie jest człowiekiem, który odwróci się od grzechu,
ale
Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy godzien kary.
Hańba {8:6} nie jest człowiekiem w podeszłym wieku: dla
niektórych nawet
z nami wosk stary.
Raduj się {8:7} nie nad Twój największy wróg jest martwy, ale
Pamiętaj, że wszyscy umrzemy.
{8:8} wysłać nie dyskurs mądry, ale zapoznania
siebie z ich przysłowia: dla ich będziesz ty sie dowiesz
instrukcji i jak służyć wielkich ludzi z łatwością.
Miss {8:9} nie dyskurs starszych: dla one również
nauczył się swoich ojców, a z nich ty będziesz uczyć się
zrozumienie, i dać odpowiedź, jak potrzebujesz requireth.
{8:10} kindle nie węgle grzesznikiem, zebys ty być spalony
z jego ogień płomień.
{8:11} powstaną nie [w gniewie] w obecności

wyrządzający szkodę osobie, zeby on czyhają usidlić Cię w
Twoje
słowa
{8:12} pożyczać nie do niego, że jest mocniejszy niż siebie
samego; dla
Jeśli ty lendest go, liczyć to przegrał.
{8:13} nie być poręczenia powyżej twego moc: Jeśli ty być
poręczenia, starannie ją zapłacić.
{8:14} go nie do prawa z sędzią; dla ich osądzi dla
go zgodnie z jego imieniem.
{8:15} podróży nie na drodze z pogrubioną kolegów, zeby on
stają się poważne Tobie: dla zrobi zgodnie z jego
własnej woli, a ty będziesz zginąć z nim poprzez jego
szaleństwa.
{8:16} dążyć nie z zły człowiek i iść z nim nie
do odosobnionego miejsca: dla krwi jest jak nic w jego oczach, i
w przypadku, gdy istnieje żadnej pomocy, on tobie obalenia.
{8:17} nie zasięga głupiec; dla nie może on zachować adwokata.
{8:18} nie ma tajne rzeczy przed obcym; dla ty
wiesz, nie to, co on będzie rodzić.
{8:19} otworzyć nie serca każdego człowieka, zeby on placimy

Tobie z kolei sprytni.
{9:1} nie być zazdrosna żona twego łona, i
uczyć jej nie złe lekcji przed siebie.
{9:2} dać nie duszy do kobiety do jej stopy na
twego substancji.
{9:3} spotkać się nie z nierządnicą, zebys ty wpaść w jej sidła.
{9:4} użycie nie wiele firma kobietę, która jest
piosenkarka, zebys ty być podjęte z jej prób.
{9:5} spojrzenie nie na pokojówki, że ty upadku nie przez tych
rzeczy, które są cenne w jej.
{9:6} dać nie duszy ku nierządnic, które ty nie stracić
Twoje dziedziczenia.
{9:7} wygląd nie okrągłe o Tobie na ulicach miasta,
ani ty wędrować w jego miejsce samotne.
{9:8} odwrócić Twoje oko z piękną kobietą, i
nie patrzeć drugiego piękno; dla wielu były
oszukany przez piękno kobiety; na niniejszym jest miłość
zapłonął ognia.
{9:9} siedzieć w ogóle z żoną innego mężczyzny, ani usiąść
z nią w Twoje ramiona i wydać nie Twoje pieniądze z nią w

wina; zeby serca skłaniają do niej, a tak do końca
Twoje pragnienie ty należą do zniszczenia.
{9:10} opuszczę nie starego przyjaciela; dla nowych nie jest
porównywalne do niego: nowego przyjaciela jest jako nowego
wina; Kiedy jest
stary, ty będziesz pić go z przyjemnością.
{9:11} zazdrości nie chwale grzesznikiem: bo ty wiesz
nie to, co będzie jego koniec.
{9:12} rozkoszować nie rzeczy, że bezbożnych
przyjemność w; ale pamiętaj, że oni nie są bezkarne
ku ich grób.
{9:13} zachowam daleko od człowieka, kto ma moc, aby zabić;
więc będziesz ty nie wątpliwości strach przed śmiercią: i jeśli ty
przyjść
mu zrobić bez winy, zeby on zabrać Twoje życie
obecnie: Pamiętaj, że idziesz w środku sidła,
i że ty walkest na blank miasta.
{9:14} tak blisko, jak ty potrafisz odgadnąć o bliźniego swego, i
skonsultować się z mądrych.
{9:15} Niech Twoje rozmowy, być mądry, i wszystkie Twoje
Komunikacja w prawie najwyższego.

{9:16} i niech tylko mężczyzn, jeść i pić z Tobą; i niech
być twego glorying w bojaźni Bożej.
{9:17} dla ręcznie rzemieślnik pracy powinny być
pochwalił: i mądry władca ludzi dla jego mowy.
{9:18} człowiek chory język jest niebezpieczne w jego mieście; i
on, który jest wysypka w mowie nienawiści.
{10:1} A mądry sędzia poinformuje swojego ludu; i
rząd ostrożnego człowieka jest dobrze uporządkowane.
{10:2} jako sędzia ludzi jest sam, więc są jego
oficerów; i w jaki sposób człowiek władca miasta jest,
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takie są te, które mieszkają w nim.
{10:3} nierozsądne króla destroyeth ludu; ale poprzez
roztropność z nich, które są w urzędzie miasta powinny być
zamieszkane.
{10:4} moc ziemi jest w ręku Pana,
i w odpowiednim czasie będzie on ustawić nad nim jeden, że
jest opłacalne.
{10:5} w ręku Boga jest dobrobyt człowieka: i
na osobie skryba on określa jego cześć.

{10:6} niedźwiedź nie nienawiści do bliźniego swego, za każde
złe;
i nic w ogóle szkodliwej praktyki.
{10:7} duma jest nienawistnych przed Bogiem i człowiekiem: i
zarówno przez
Czyż jedną zatwierdzanie nieprawości.
{10:8} z powodu niesprawiedliwych transakcji, urazy, i
bogactwa, ale w wyniku podstępu, Królestwo jest tłumaczony z
jednego
ludzi do innego.
{10:9} dlaczego jest Ziemia i popioły dumny? Jest nie bardziej
złe rzeczy niż człowiek chciwy: dla postawił taki jeden
duszy do sprzedaży; ponieważ podczas żyje on casteth
od jego wnętrzności.
{10:10} lekarz cutteth off długiej choroby; i on
to dzień, w którym król jutro umrze.
{10:11} bo gdy człowiek jest martwy, osoba odziedziczy,
pełzanie
rzeczy, bestie i robaki.
{10:12} na początku duma jest po jednym departeth
od Boga a jego serce jest odwrócona od jego producenta.

{10:13} dla dumy jest początkiem grzechu, a on, kto ma
to wyleje obrzydliwość: i dlatego Pan
przyniósł na nich dziwne katastrofy i obalili je
całkowicie.
{10:14} Pan Bóg rzucił trony dumny
książęta i zestaw się cisi, w ich miejsce.
{10:15} Pan Bóg zebrałam się korzenie dumny
Narodów i zasadził pokornych w ich miejsce.
{10:16} Pan obalił krajów pogan, i
zniszczył ich fundamenty ziemi.
{10:17} wziął trochę je i zniszczył je,
i uczynił ich pamięci, do zaprzestania z ziemi.
{10:18} duma nie został stworzony dla mężczyzn, ani wściekły
gniew
dla nich, które rodzą kobiety.
{10:19} są one, którzy się boją Pana się nasion, a oni
że kochać to zaszczytne roślina: one, które nie uznają
prawa są niecny nasion; one, które łamią
przykazania są deceivable nasion.
{10:20} wśród braci jest on, który jest głównym honorowe; tak

są Ci, którzy się boją Pana, w jego oczach.
{10:21} bojaźni Bożej idzie przed uzyskiwanie
Urząd: ale chropowatości i duma jest przekazujące jego.
{10:22} czy on bogaty, szlachetne lub słaba, jest ich chwałą
bojaźni Bożej.
{10:23} to nie spełniają gardzić biednym człowiekiem, który Bóg
zrozumienie; nie jest to wygodne, aby powiększyć grzeszna
człowieka.
{10:24} wielkich ludzi i sędziów i potentatom, należy
honorowane; jeszcze nie żaden z nich większy jest niż on,
miły pan.
{10:25} do pracownika, który jest mądry, powinny one, które są
Darmowe czy usługi: i kto ma wiedzę nie będzie grudge
Kiedy jest on zreformowany.
{10:26} nie być overwise w Twój biznes; i pochwalić się
nie siebie w czasie twego cierpienia.
{10:27} lepiej jest laboureth i pociecha we wszystkich
rzeczy, niż on, że sam boasteth i wanteth chleb.
{10:28} mojego syna, chwalić Twoją duszę w cichości i nadać
mu

cześć według ich godności.
{10:29} który usprawiedliwi go, która grzeszy przeciwko własnej
duszy? i kto będzie honorować mu, że dishonoureth jego
własny
życie?
{10:30} biedny człowiek jest honorowane dla jego umiejętności,
a
Bogacz jest honorowane jego bogactw.
{10:31} on, że jest zaszczycony, w ubóstwie, o ile więcej
w bogactwa? a on, który jest niecny w bogactwa, jak bardzo
Więcej w ubóstwa?
Mądrość {11:1} lifteth się głowę onego, który jest niski
stopnia i czyni go siedzieć wśród wielkich ludzi.
Polecenia {11:2} nie człowiek dla jego piękno; nie brzydził
człowiek na jego wygląd zewnętrzny.
{11:3} Pszczoła jest trochę wśród takich jak muchy; ale jej
owoce są
szef słodkie rzeczy.
Pochwalić {11:4} nie Twoje ubrania i szaty i wywyższać
nie siebie w ciągu dnia honorowa: do dzieła Pana
są wspaniałe, a jego prace wśród mężczyzn są ukryte.

{11, 5} wielu królów mają usiadł na ziemi; i
Bóg jeden, który był nigdy nie myślałem o noszenia korony.
{11:6} wielu potężnych mężczyzn zostały znacznie zhańbiony;
i zaszczytne dostarczany w ręce innych ludzi.
{11 7} winę nie, zanim ty żeś zbadane prawdy:
najpierw zrozumieć, a następnie nagana.
{11:8} odpowiedź nie, zanim żeś wysłuchał przyczyny:
nie przerywać mężczyzn w środku ich rozmowa.
{11:9} dążyć nie w materii, która concerneth Cię nie; i
siedzieć nie w wyroku z grzesznikami.
{11:10} mojego syna, mieszać się nie z wielu sprawach: Jeśli
ty wtrącać się znacznie, nie będziesz się niewinny; i jeśli ty
po, ty nie będziesz uzyskać, nie będziesz ty uciec
Uciekając.
{11:11} jest laboureth i bierze bóle, i
czyni pośpiech i jest tak dużo więcej za.
{11:12} ponownie, istnieje inny, który jest powolny i kto ma
potrzebę
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pomoc, chcąc zdolność i pełnego ubóstwa; ale na oko

Pan spojrzał na niego na dobre i skonfigurować go z jego
niskie nieruchomości,
{11:13} i podniósł głowę od cierpienia; że wielu
że widział od niego jest pokojem nad wszystkimi
{11:14} dobrobytu i przeciwności, życia i śmierci, ubóstwa
i bogactwa, Pana.
{11:15} mądrości, wiedzy i zrozumienia
prawa, są Pana: miłość i sposób dobre uczynki, są
od niego.
{11:16} błąd i ciemności miał ich razem począwszy od
z grzeszników: i zła jest wosk stary z nimi, które chwały
nim.
{11:17} dar Pana zbywa z bezbożnych,
i jego łaska na wieki zeń dobrobytu.
{11:18} jest, że waxeth bogate przez jego ostrożność i
szczypanie i ta jego część jego nagroda:
{11:19} mając na uwadze, że on saith, znalazłem odpoczynku, a
teraz będzie
jeść stale moich towarów; i jeszcze nie to, co zna
czas przyjdzie na niego, a on musi opuścić te

rzeczy dla innych i umrzeć.
{11:20} być stedfast w Twoje przymierze i być zaznajomiony
tam i wosk stary w Twojej pracy.
{11:21} nie podziwiać dzieła grzeszników; ale uwierzcie w
Pan i trwać w Twojej pracy: jest rzeczą łatwą w
na widok Pana na nagle zrobić biedny człowiek bogaty.
{11:22} błogosławieństwo Pana jest w nagrodę
pobożny, i nagle on czyni swego błogosławieństwa rozwijać.
{11:23} powiedzieć nie, co zysk jest tam mojego serwisu? i
jakie dobre rzeczy muszą mieć dalej?
{11:24} ponownie, powiedzieć nie, starczy i posiadają wiele
rzeczy, a co złem I mają dalej?
{11:25} w dniu dobrobytu jest zapominanie o
Affliction: i w dzień ucisku jest nie więcej
pamięć o dobrobyt.
{11:26} to łatwa rzecz do Pana w dniu
śmierć, aby nagradzać człowiekiem według jego drogi.
{11:27} niedoli godzinę czyni człowieka zapomnieć
przyjemność: i w końcu jego zostaje odkryta jego czyny.

{11:28} żaden sędzia pobłogosławił przed śmiercią: dla
człowieka,
określana jest w jego dzieci.
{11:29} wprowadzają nie każdy człowiek w swoim domu: dla
przewrotny człowiek bowiem wiele pociągów.
{11:30} tak jak Kuropatwa [i] w klatce, tak
jest sercem dumny; i jak jako szpieg, watcheth on do
Twój upadek:
{11:31} lieth i czekają, i odwróci dobry do zła,
i w rzeczy godne pochwały będzie złożyć winę na Ciebie.
{11:32} iskry ognia rozpalił kupa węgli: i
grzeszny człowiek layeth czekać na krwi.
{11:33} Uważajcie złośliwy człowieka, dla on rodzi
nieprawości; zeby on przynieść zaznasz wieczyste blot.
{11:34} otrzymują obcy do twego domu, a on
przeszkadzać Tobie i włączyć Cię z Żar.
{12:1}, gdy chcesz zrobić dobry wiem do kogo Ty czynisz
to; więc będziesz ty być podziękował za Twoje korzyści.
{12:2} czynić dobro pobożny człowiek, a thou shalt znaleźć
recompence; a jeśli nie od niego, a jednocześnie od
najwyższego.

{12:3} tam może nie dobry podchodzisz do niego, który jest
zawsze
zajęte w zło, ani mu który daje nie jałmużnę.
{12:4} dać pobożny człowiek, a pomoc nie grzesznikiem.
{12:5} czy dobrze mu że jest pokorny, ale nie daje
bezbożnych: powstrzymać swój chleb i dać go nie do niego,
zeby nie
on tobie tym samym overmaster: dla [jeszcze] ty będziesz
otrzymywać
dwa razy tyle zła, za wszelkie dobro, thou shalt zrobić
do niego.
{12:6} dla najbardziej wysoki kto nienawidzi grzeszników i
odpłaci
zemsty bezbożnych i zachowuje je przed
Mighty dzień ich kara.
{12:7} dać do dobra, a pomoc nie grzesznika.
Znajomego {12:8} może nie być znany w dobrobycie: i
wroga nie może być ukryte w przeciwności losu.
{12:9} w dobrobytu człowieka wrogów będzie zasmucony:
ale w jego niedoli nawet znajomego będzie odejść.
{12:10} nigdy nie ufaj Twojego wroga: dla jak jak żelazo,
rusteth,

tak jest jego niegodziwości.
{12:11} choć uniżyć i przejść kucając, jeszcze
Weź dobry słuchać i uważaj na niego, a ty będziesz się ku
go jak gdyby ty gdy otarł lookingglass, i w Chrystusie,
wiem, że jego rdzy Bóg nie zostały całkowicie wymazane.
{12:12} ustawić go nie przez Ciebie, zeby, kiedy on hath
obalony Tobie, on wstać w Twoje miejsce; nie pozwól mu
siedzieć
po prawej zeby on starać twego siedzenia, a ty w
Ostatni Pamiętaj moje słowa, a z nimi stojące.
{12:13} kto będzie szkoda Czarodziej, który zostaje ugryziony z
węża, lub wszelkie takie jak come nigh polnych?
{12:14} tak jeden który idzie do grzesznika i jest zbrukane
mu w jego grzechy, którzy będą szkoda?
{12:15} na chwilę on będzie trwać przy Tobie, ale jeśli ty
zaczynają spadać, nie będzie on smolisty.
{12:16} wroga słodko mówią jej ustami, ale w
jego serce, on imagineth jak wrzuci Cię w dół: on będzie
płakać z jego oczu, ale jeśli on znaleźć szansę, nie będzie
zadowolony z krwi.

{12:17} Jeśli przeciwności zstąpi na Ciebie, ty będziesz go
znaleźć
tam pierwszy; i chociaż udawać pomóc Tobie, ale jest on
Cię osłabić.
{12:18} on będzie wstrząsnąć jego głowę i klaskać rękami, i
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szept wiele i zmienić jego oblicze.
{13:1} który toucheth boisku powinny być splugawił z nimi;
i kto ma stypendium z dumnym człowiekiem musi być jak
do niego.
{13:2} obciążenie nie siebie nad Twoją moc, a ty
Choć; i nie ma Wspólnoty z jednym, który jest mocniejszy i
bogatszy niż siebie samego: jak zgadza się czajnik i ziemnych
garnek ze sobą? Jeśli jeden zostać pobici wobec innych,
ma być przerwane.
{13:3} bogaty człowiek zrobił źle, i jeszcze on
threateneth wyrządził: ubogich jest pokrzywdzone, a on musi
intreat
również.
{13:4} Jeśli ty być jego zysku, będzie używał Ciebie: ale jeśli
ty nie masz nic, on będzie opuszczają.

{13:5} Jeśli ty masz coś, będzie żył z Tobą: tak,
sprawi, że Cię goły i nie będzie żal mi go.
{13:6} Jeśli musiał mieć z Tobą, on będzie oszukać Cię, i
uśmiech na Ciebie i umieścić Cię w nadziei; będzie mówił Tobie
Targi i powiedzieć, co ty wantest?
{13:7} i on będzie wstyd Tobie przez jego mięsa, dopóki nie miał
rysowane Tobie suchych, dwa razy lub trzy razy i w końcu, który
śmiał się
Cię do pogardy później, gdy widzi, widzi Ciebie, będzie on
porzucić
Tobie i potrząsać głową o Tobie.
Uwaga {13:8} że ty być nie oszukał i przyniósł
dół w Twój humor.
{13:9} Jeśli ty być zaproszony potężnego człowieka, wycofać
samego siebie i tak dużo więcej będzie on Cię zaprosić.
{13:10} naciśnij ty nie na nim, zebys ty zostanie przesunięty;
nie stoją daleko, zebys ty być zapomniane.
{13:11} wpływa na nie muszą dokonywać równego mu w talk, i
wierzyć nie jego wiele słów: za dużo komunikacji
będzie on Cię kusić i przychylna Tobie dostanie twego
tajemnice:

{13:12} ale okrutnie będzie leżał twego słowa i nie będzie
zamiennych do Ciebie boli i umieścić Cię w więzieniu.
{13:13} obserwować, a take dobrze słuchać, bo ty walkest w
niebezpieczeństwo twego obalenia: gdy tylko wysłuchaj te
rzeczy,
budzą się w twego snu.
{13:14} miłość Pana twego życia i wezwać go do
Twoje zbawienie.
{13:15} co bestia miłuje jego jak i kto miłuje każdego człowieka
jego sąsiad.
{13:16} consorteth wszelkie ciało człowieka i rodzaju
będzie przylgnąć do jego podobny.
{13:17} stypendium jakie kto ma Wilk z baranka? tak
grzesznik z pobożnością.
{13:18} co umowa jest między hiena i
pies? i co Pokój między bogatymi i ubogimi?
{13:19} jak dziki osioł jest ofiarą Lwa w
bezdroża: tak bogatych jeść biednych.
{13:20} jak dumny hate pokory: czyż tak Brzydzić się bogatym
ubogich.

{13:21} bogacz zaczyna spadać odbywa jego
przyjaciele: ale biedny człowiek jest w dół jest od hotelu
wzdłużne przez jego
przyjaciele.
{13:22} gdy upadł człowiek bogaty, ma wielu pomocników:
on mówi rzeczy nie ma być używany, i jeszcze uzasadnić
mężczyzn
mu: biedak spadł i jeszcze skarcił go zbyt; był
mówił mądrze i może mieć miejsca.
{13:23} gdy bogaty człowiek rozmawia, każdy człowiek trzyma
jego
język i patrzeć, co on mówi, oni wychwalać go do chmury:
ale jeśli biedak mówią, mówią, co kolegów jest to? i
Jeśli on natknąć się, oni pomogą do obalenia go.
{13:24} bogactwa są dobre do niego, że Bóg nie ma grzechu, i
ubóstwo jest zła w ustach bezbożnych.
{13:25} serce człowieka Pamiętajmy jego oblicze,
Czy to dla dobra lub zła: i Wesołych serca czyni
pogodne oblicze.
{13:26} pogodne oblicze jest token serca,
jest w dobrobyt; i stwierdzenie z przypowieści jest

nużące pracy umysłu.
{14:1} błogosławiony jest człowiek, że Bóg nie spadł z jego
usta i nie jest stojące z mnóstwo grzechów.
{14:2} błogosławiony jest ten którego sumienie bowiem nie
potępił go, i który nie utracił swojej nadziei w
Pana.
{14:3} bogactwa nie są Hoży do niggard: i co
zazdrosny człowiek zrobić z pieniędzmi?
On {14 4}, która duszę przez oszukiwanie jego duszy
duszę dla innych, które muszą spędzić riotously jego towarów.
On {14 5}, który jest zła na siebie, do której będzie on
Dobry? podejmuje on nie przyjemność w jego towarów.
{14:6} jest nie gorzej niż on, że envieth sobie;
i to recompence jego niegodziwości.
{14:7} i jeśli on sam dokonuje dobry, on czyni to niechętnie; i
w końcu on zgłosić jego niegodziwości.
{14:8} zazdrosny człowiek ma złe oko; on odwróci
od jego twarzy i despiseth mężczyzn.
{14:9} A chciwi man oko nie jest zadowolony z jego
części; i nieprawości zły drieth się jego duszy.

{14:10} wicked eye envieth [jego] chleb, i jest on
niggard przy jego stole.
{14:11} mojego syna, według twego dobra czy zdolność do
siebie i dać Panu jego oferta ze względu.
{14:12} należy pamiętać, że śmierć nie będzie długo w
najbliższych,
i że Przymierza grobu nie jest wyniosłą Tobie.
{14:13} czynienia dobrego twego przyjaciela przed ty umrzeć, i
zgodnie z Twoją zdolność wyciagnac ręka TWA i dać mu.
{14:14} nie siebie dzień dobry oszukać i niech się nie
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w części dobry pragnienie pokonania Tobie.
{14:15} będziesz ty nie zostawić twego travails ku innym?
i twego prac Herkulesa należy podzielić przez wiele?
{14:16} dać i wziąć i uświęcania duszy; tam jest
nie szuka bakalii w grobie.
{14:17} wszelkie ciało waxeth stary jako odzieży: dla
Przymierze od początku jest, że umrzesz śmierć.
{14:18} jak zielone liście na drzewie grube, niektóre upadek,
i niektóre rosną; tak jest generowanie ciała i krwi, a

przychodzi do końca, a drugi jest ur.
{14:19} co pracy rotteth i consumeth i
jego pracownik pójdzie wyrządził.
{14:20} błogosławiony jest człowiek, że medytować dobre
rzeczy
w mądrości i że reasoneth z rzeczy święte przez jego
zrozumienie. inż.
{14:21} on, że considereth jej drogi w jego sercu jest
mieć zrozumienie w jej tajemnice.
{14:22} iść za nią jako jeden, który traceth i czyhają w
jej sposób.
{14:23} on, że prieth w jej okien są również
słuchać o jej drzwi.
{14:24} zapewniają również, że lodge w pobliżu jej domu
Przyszyć pin w jej ściany.
{14:25} on jest Raster jego namiot prawie do niej i są
złożyć w Noclegi gdzie są dobre rzeczy.
{14:26} on ustawi jego dzieci pod jej osłoną, i
składają się pod jej oddziałów.
{14:27} przez nią on pokrywane są z ciepła, a w jej

chwała jest on mieszkać.
{15:1} to miły pan zrobi dobry, a on że
kto ma znajomość prawa uzyskuje ją.
{15:2} i jako matka zostaje ona spotkać się z nim i otrzymywać
go jako żony ożenił się z Dziewicy.
{15:3} z chleb zrozumienia zostaje ona paszy
go i dać mu wodę mądrości do picia.
{15:4} on ulega zawieszeniu na nią, a nie są
przeniesiony; opierają się na nią i nie będzie przeklęty.
{15:5} ona zostaje wywyższenia go, powyżej jego sąsiadów, a w
pośrodku Zgromadzenia zostaje ona otworzyć usta.
{15:6} on odnajdzie, radość i wieniec z weselem, a ona
prowadzi go do dziedziczą wieczne nazwa.
{15:7} ale głupi ludzie nie osiągnie się do niej, i
grzesznicy nie widać jej.
{15:8}, dla ona jest daleko od dumy i mężczyzn, które są
kłamcami
nie pamiętam jej.
Pochwała {15:9} nie jest seemly w ustach grzesznikiem, za to
nie przesłano mu Pana.

{15:10} dla pochwały są wypowiedziane w mądrości i
Pan będzie rozwijać go.
{15:11} powiedzieć nie ty, to dzięki Panu, że zakochał
od: dla ty żeś nie robić rzeczy, które on kto nienawidzi.
{15:12} nie mów: Bóg spowodował mnie do err: dla on
Bóg nie potrzebuje człowiek grzeszny.
{15:13} Pan kto nienawidzi wszystkich obrzydliwość; i oni to
Bóg miłości, to nie strach.
{15:14} on sam stał się człowiekiem od początku, i
zostawił go w ręce jego Rady;
{15:15}, jeśli chcesz, aby przestrzegać przykazań i do
wykonać dopuszczalne wierności.
{15:16} postawił Bóg ognia i wody przed Tobą: stretch
dalej Twoją rękę swą ku czy zechcesz.
{15:17} przed człowieka jest życie i śmierć; i czy mu
liketh podaje mu.
{15:18} mądrości Pan jest wielki, a on jest
Potężna moc i beholdeth wszystkie rzeczy:
{15:19} i jego oczy są na nich, które obawiają się go, a on
wie co pracy człowieka.

{15:20} on nakazał nikomu zrobić zło,
nie dał on żadnych licencji człowieka do grzechu.
{16:1} pragnienie nie wiele nierentownych dzieci,
ani zachwyt w bezbożnych synów.
{16:2} choć mnożyć, radujcie się nie w nich, z wyjątkiem
bojaźń Pana być z nimi.
{16:3} zaufania nie ty w ich życiu, ani szacunek ich
tłum: na jeden, który jest po prostu jest lepsza niż tysiąc; i
lepiej jest umrzeć bez dzieci, niż mieć ich, które są
bezbożnych.
{16:4} dla przez jeden, kto ma opis miasta
uzupełnienia: ale kindred grzesznika jest szybko
stać się opuszczony.
{16:5} wiele takich rzeczy widziałem z moimi oczami, i
Moje ucho Bóg usłyszał większe rzeczy niż te.
{16:6} w Zgromadzeniu bezbożnych pożar powinny być
zapłonął; i w zbuntowanych naród gniew jest ustawiona na
ogień.
{16:7} był nie uspokoił w kierunku Starego gigantów, którzy
padli
w siłę swojej głupoty.

{16:8} nie oszczędził on miejsce, gdzie dużo swego ziemskiego
życia,
ale nich odrazę dla ich dumę.
{16:9} he żal nie ludzie zatracenia, którzy byli
zabrane w ich grzechy:
{16:10} ani sześćset tysięcy footmen, którzy byli
zebrane razem w twardości serca.
{16:11} i jeśli istnieć jeden stiffnecked wśród
osób, to cud, jeśli ucieka się bezkarnie: o litość i
gniew, są z nim; on jest potężny, wybaczyć i wylać
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niezadowolenie.
{16:12} jak jego miłosierdzie jest wielkie, więc jest jego korekty
również: on
sądzi człowieka według jego uczynków
{16:13} grzesznik nie uda się uciec z jego łupy: i
cierpliwość pobożnością nie powinny być udaremnić.
{16:14} drogę do każdego dzieła miłosierdzia: dla każdego
mężczyzna odnajdzie się według jego uczynków.
{16:15} Pan hartowane faraona, który nie powinien
znają go, że jego potężne działa mogą być znane do

świata.
{16:16} jego miłosierdzie jest oczywiste dla każdego
stworzenia; i on
kto ma oddzielone jego światło od ciemności z adamant.
{16:17} nie mów: będzie skrył się od Pana:
wszelkie Pamiętaj mnie z góry? Nie są
zapamiętywane wśród tak wielu ludzi: co jest moja dusza
wśród takich nieskończoną liczbę stworzeń?
{16:18}: Oto, niebo i niebiosa niebios,
głębokie i ziemię i wszystko, co tam jest, musi być
przeniósł się, gdy wizytował.
{16:19} góry również i fundamenty ziemi
wstrząsnąć z drżeniem, gdy Pan patrzy na nich.
{16:20} godnie myśleć nie ma serca na te rzeczy:
i kto jest w stanie wyobrazić sobie jego sposoby?
{16:21} jest tempest, których nie można zobaczyć człowieka: dla
większą część jego dzieł są hid.
{16:22} który może zadeklarować dzieł jego
sprawiedliwości? lub kto
można ją przejść? dla jego Przymierza jest daleka i badania
wszystko jest w końcu.

{16:23} on, że wanteth zrozumienie będzie myśleć
próżnej rzeczy: i niemądry, błądząc imagineth szaleństw.
{16:24} przez syna, mnie Rozsądźcie i uczyć się wiedzy,
i moje słowa z serca swego.
{16:25} pokażę dalej doktryny w waga i zadeklarować
jego wiedza dokładnie.
{16:26} działa Pana są wykonane w wyroku z
Początek: i od czasu uczynił je on usuwany
ich części.
{16:27} on przyozdobionym jego działa na wieki, a w ręku
są głównymi z nich aż do wszystkich pokoleń: one ani
pracy, ani nie są zmęczeni, ani wstrzymuje się od swoich
utworów.
{16:28} żaden z nich nie hindereth innym, i one są
nigdy nie słuchał jego słowa.
{16:29} po to Pan spojrzał na ziemi, i
wypełnić go z jego błogosławieństwa.
{16:30} z wszelkiego rodzaju rzeczy życia Bóg pokrył
twarz jego; i zwracają się do niego ponownie.
{17:1} Pan stworzył człowieka z ziemi i zamienił go

do niego ponownie.
{17:2} on dał im kilka dni i krótki czas, i
mocy też powyżej rzeczy tam.
{17:3} on endued je z siły przez siebie, i
się je zgodnie z jego obrazu,
{17:4} i lęk przed człowiekiem na wszelkie ciało i dał
mu panowanie nad bestiami i kury.
{17:5} otrzymali pięć operacji z
Panie, a na szóstym miejscu przydało im
zrozumienie i w siódmym mowy, tłumacza
jego przemyślenia.
{17:6} adwokata i języka i oczy, uszy i serce,
on dał im do zrozumienia.
17:7 {} wyrządził on wypełniony ich znajomość
zrozumienie i wyniosłą ich dobra i zła.
{17:8} postawił mu oko w ich sercach, że on może
Pokażę je wielkość jego prace.
{17:9} dał im do chwały w jego wspaniałe akty dla
kiedykolwiek że może one stwierdzenie jego prace ze
zrozumieniem.

{17:10} i wybranych wysławiać jego święte imię.
{17:11} obok to on dał im wiedzy, a prawo
życia dla dziedzictwa.
{17:12} on zawarł wieczne przymierze z nimi, i
wyniosłą je jego orzeczeń.
{17:13} oczy widział majestatu chwały i ich
uszy słyszałem jego wspaniały głos.
{17:14} i powiedział im, uważaj na wszystkich
nieprawości; i dał przykazanie każdy człowiek
dotyczących jego sąsiad.
{17:15} ich sposoby są zawsze przed nim i nie może być
ukrywał się przed jego oczami.
{17:16} każdego człowieka od jego młodości jest podane na
zło; ani
może oni sobie serce mięsiste stony.
{17:17} dla w lidze Narodów całego
ziemi, postawił linijka nad każdym osób; ale Izrael jest
Fragment Pana:
{17:18} którego, jako swego pierworodnego, on nourisheth z
dyscypliny i dając mu światło miłości Czyż nie

go porzucić.
{17:19} w związku z tym wszystkie swoje uczynki są jak słońce
przed
go, a jego oczy są stale dostępne na ich sposoby.
{17:20} żaden z ich czyny niesprawiedliwych ukrywał się przed
go, ale ich grzechy są przed Panem
{17:21}, ale Pan jest łaskawy i znając jego
wykonania, ani w lewo ani porzucił je, ale oszczędził
im.
{17:22} jałmużny człowiek jest jako sygnet z niego, a on
będzie utrzymywać dobre uczynki człowieka jako źrenicy oka, i
dać pokuty, jego synów i córki.
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{17:23} następnie wznieść się i będzie nagradzać je, i
uczynić ich recompence na głowach.
{17:24} ale im, które pokutować, przyznanych im
Powrót i pocieszał, tych, które nie powiodło się w cierpliwość.
{17:25} zwracają się do Pana i porzucić Twoje grzechy, upewnij
twoją modlitwę przed jego twarz, a mniej obrazić.
{17:26} ponownie włączyć do najwyższego i odwrócić się od

nieprawości: dla on poprowadzi Cię z ciemności do światła
zdrowia i hate ty brzydzi gwałtownie.
{17:27} kto wysławiać najbardziej wysokiej w grobie,
zamiast nich który żyć i dziękować?
{17:28} Dziękczynienia ginie z martwych, od
jeden, który nie jest: życia i dźwięk w sercu wysławiać
Pana.
{17:29} jest jak wielkie zwycięstwo krzyża Pana naszego
Bóg i jego współczucie do takich jak włączyć do niego w
świętości!
{17:30} dla wszystkich rzeczy nie może być u mężczyzn, bo syn
człowieka nie jest nieśmiertelny.
{17:31} co to jest jaśniejsza od słońca? ale światło
lamie ich; i krwi i wyobrażamy sobie zła.
{17:32} on vieweth moc z wysokości nieba;
i wszyscy ludzie są ale Ziemia i popioły.
{18:1} on żyje, że kiedykolwiek Czyż stworzył wszystkie rzeczy w
ogólne.
{18:2} Pan tylko jest sprawiedliwy, i nie jest niczym innym
ale on,

{18:3} kto governeth na świecie z jego dłoni
ręka i wszystkie rzeczy posłuszni jego woli: on jest królem,
przez jego mocy podziału rzeczy święte, wśród nich od
profanum.
{18:4}, do którego Bóg biorąc pod uwagę moc, aby
zadeklarować jego
działa? i kto odnajdzie się jego szlachetne czyny?
{18:5} kto nadaje numer siłę Jego Królewska Mość? i
kto będzie również powiedzieć się jego miłosierdzie?
{18:6} jak za cudowne dzieła Pana, może
nic nie podejmowane od nich, ani żadnej rzeczy mo
im ani ze względu na ich znajdą.
{18:7} gdy człowiek ma zrobić, a następnie zaczął mówić po; i
gdy on leaveth off, on jest wątpliwe.
{18:8} co to jest człowiek i dokąd on tak? Co to jest jego
dobre, a co to jest zło?
{18:9} liczba człowieka dni najwyżej są
sto lat.
{18:10} jak kropla wody do morza i gravelstone
w porównaniu z piasku; tak są tysiące lat do
dni wieczności.

{18:11} w związku z tym jest Bóg pacjenta z nimi i poureth
dalej jego miłosierdzia im.
{18:12} zobaczył i postrzegane ich celem jest zła;
w związku z tym rozmnażał jego współczucie.
{18:13} jest miłosierdzie człowieka do jego bliźniego; ale
miłosierdzie Pańskie jest na wszelkie ciało: on reproveth, i
nurtureth i uczy i zeń znowu, jako pasterz jego
stado.
{18:14} ma im miłosierdzie który odbierał dyscypliny,
i że szukają po jego orzeczeń.
{18:15} mojego syna, skazy nie Twoje dobre uczynki, ani
stosowania
nieprzyjemne słowa, gdy ty dajesz coś.
{18:16} są nie asswage rosy ciepła? więc to słowo
lepiej niż prezent.
{18:17} lo, to nie słowo lepiej niż prezent? ale obie są
z mężczyzną łaskawy.
{18:18} głupiec będzie upbraid churlishly i dar
zazdrosny consumeth oczy.
{18:19} nauczyć, zanim ty mówić i użyć physick lub kiedykolwiek

ty być chory.
{18:20} przed wyrok zbadać siebie samego, a w ciągu dnia
Nawiedzenia thou shalt znaleźć miłosierdzie.
{18:21} pokornego siebie, zanim ty być chory i w
czas pokuty grzechy shew.
{18:22} niech nic nie przeszkadza Tobie zapłaty Twój ślub w
czas i odroczyć nie aż do śmierci jest uzasadnione.
{18:23} przed ty swej Izdebki, przygotowanie siebie samego; i
nie może być
jako taki, który tempteth Pana.
{18:24} myśleć za gniewem, który ma być na końcu, i
czas zemsty, gdy on odwróci jego twarz.
{18:25} gdy ktores tyle, pamiętam w czasie
głód: a kiedy ty jesteś bogaty, myśleć po ubóstwa i
potrzeba.
{18:26} od rana do wieczora, czas jest
zmianie, i wszystkie rzeczy są zrobione niedługo przed Panem.
{18:27} mądry człowiek będzie strach w każdej rzeczy i w
dzień grzeszy on wystrzegać się przestępstwa: ale głupi nie
będzie
przestrzegać czasu.

{18:28} co zrozumienia zna mądrość,
i da mu pochwał, który znalazł ją.
{18:29} one, które były zrozumienia w przysłowia
stał się również mądry siebie i przelewa dalej wyborny
przypowieści.
{18:30} nie po Twoje pożądliwości, ale powstrzymać się samego
siebie z
Twoje apetyty.
{18:31} Jeśli ty dajesz duszy pragnienia, które proszę ją,
ona będzie Cię pośmiewiskiem na Twoich wrogów,
oczerniać Tobie.
{18:32} przyjemność nie w dużo dobrej myśli, ani się
związane z jego konta.
Mądrość Syracha 611 Page (Ecclesiasticus)
{18:33} żebrak dokonuje nie bankietowe po
pożyczki, kiedy Dales nic w Twojej torebce: dla ty
będziesz czyhają na Twoje własne życie i być rozmawialiśmy na.
{19:1} robotniczej mężczyzna, A została przekazana do
pijaństwa
nie jest bogaty:, a on, że contemneth małych rzeczy
spadek po mało i mało.

{19:2} wino i kobiety sprawi, że ludzie obdarzeni rozumem
zwątpili: i będzie on, który lgnie do nierządnic
bezczelny.
{19:3} ćmy i robaki mają go do dziedzictwa i
człowiek zostaje zabrane.
On {19 4}, który jest pochopnych dać kredytu jest lightminded; i
zostaje on, który grzeszy obrazić przeciwko własnej duszy.
{19:5} kto bierze przyjemność w złości się
skazany: ale on, który sprzeciwia się przyjemności crowneth
jego życia.
{19:6} który może orzec jego język jest żyć bez
walki; a kto nienawidzi gaworzenia mają mniejsze zło.
Ćwicz {19:7} nie ku innym to, co powiedział unto
Tobie, a ty będziesz nigdy nie wypadły gorzej.
{19:8} czy to aby przyjaciel czy wróg, mówić nie o innych
życia dla mężczyzn; i jeśli ty potrafisz bez przestępstwa, ujawnić
ich
nie.
{19:9} usłyszał i obserwuje Cię, a kiedy czas
przychodzi on będą nienawidzą Cię.
{19:10} jeśli ty żeś usłyszał słowa, pozwolić jej umrzeć z Tobą; i

być śmiały, to Cię nie pęknie.
{19:11} głupiec wespół z programu word, jako kobieta w
pracy z dzieckiem.
{19:12} jak strzała, która sticketh w udo mężczyzny, więc jest
słowo w brzuch fool's.
{19:13} upomnieć znajomego, może to, że nie uczynił, to:
i jeśli on zrobić to, że on to zrobić nie więcej.
{19:14} upomnieć twego przyjaciela, może to, że nie podał
on: a jeśli miał, że posługuje się nim nie ponownie.
{19:15} upomnieć znajomego: wiele razy to pomówienie,
i uwierzyć nie każda opowieść.
{19:16} jest taki, który slippeth w swoim przemówieniu, ale nie
z jego serca; i kto jest on, że Bóg nie obrażę z jego
język?
{19:17} upominać bliźniego swego, zanim ty zagrażają
mu; i nie jest zły, ustąpić miejsca prawie najbardziej
Wysoka.
{19:18} bojaźń Pańska jest pierwszy krok, aby być
akceptowane [o nim] i mądrości zyskał jego miłości.
{19:19} znajomość przykazań

Pan jest naukę życia: i one, które to rzeczy, które
Proszę go otrzymują owoc z drzewa nieśmiertelności.
{19:20} bojaźń Pańska jest wszystkie mądrości; i we wszystkich
mądrość jest wykonywanie prawa i wiedzy
z jego wszechmoc.
{19:21} Jeśli sługa powiedzieć do swego Pana, nie zrobi jak to
pleaseth Tobie; Choć potem on to zrobił, on angereth go
że nourisheth go.
{19:22} znajomość niegodziwości nie jest mądrością,
ani w żadnym momencie radca roztropność grzeszników.
{19:23} jest niegodziwość i tym samym
obrzydliwość; i jest głupcem, którzy chcą w mądrości.
{19:24} kto ma małe zrozumienie i miły
Boga, jest lepsze niż to, kto ma dużo mądrości, i
przestępuje prawo najwyższego.
{19:25} jest wykwintne chytrość, i to samo
niesprawiedliwe; i jest jeden, który odwróci się na bok, aby
dokonać oceny
pojawiają się; i tam jest mądry człowiek, który usprawiedliwia w
wyroku.
{19:26} jest zły człowiek, którego powieszono dół jego

głowy niestety; ale wewnętrznie jest pełen oszustwa,
{19:27} Rzutowanie w dół jego oblicze, a co jakby
nie usłyszał: w przypadku, gdy nie jest on znany, zrobi ci
zgorszenie przed ty być świadomy.
{19:28} i jeśli chcę władzy być utrudniony z
grzechu, jeszcze gdy znajdzie on okazję zrobi zła.
{19:29} człowiek może być znany przez jego wygląd i jeden,
który
kto ma zrozumienia przez jego twarzy, gdy ty meetest
mu.
{19:30} mężczyzny stroju i nadmierne śmiech i chodu,
Pokażcie co mu jest.
{20:1} nie jest przekonywania, który nie jest księciem:
ponownie, niektóre
mężczyzna trzyma jego język, a on jest mądry.
{20:2} jest znacznie lepiej upominać, niż być zły
potajemnie: i on, który wyznaje, jego wina powinny być
zachowane
przed zranieniem.
{20:3} jak dobre jest to, gdy ty jesteś zganił, aby shew
Pokuta! dla tak będziesz ty uciec rozmyślny grzech.

{20:4} jest pożądliwość eunuch zeszpecić dziewicą; tak
jest on, że executeth wyrok z przemocy.
{20:5} jest jeden, który strzeże ciszy i znajduje się
mądry: a drugiego za dużo gaworzenia przystoi nienawistne.
{20:6} niektóre człowiek trzyma jego język, bo nie ma
odpowiedzi: i niektóre zachowuje milczenie, znając jego czas.
{20:7} A mądry man będzie posiadać jego język, aż on zobaczyć
okazja: ale gaduła i głupi będzie traktować nie ma czasu.
{20:8} on, że useth wiele słów są odrazę; i
on, który bierze na siebie władze nim nienawiści.
{20:9} jest grzesznikiem, kto ma dobre sukces w zło
rzeczy; i jest zysk, który odwróci się straty.
{20:10} jest darem, który nie poddacie Tobie; i tam
jest to dar, którego recompence jest Dwuosobowy.
{20:11} jest upokorzenia z powodu chwały; i
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tam jest, który lifteth jego głowa z niskim nieruchomości.
{20:12} jest, że buyeth dużo za mało, i
repayeth to siedmiokrotnie.
{20:13} mądry człowiek przez jego słowa czyni go ukochanego:

ale wylana będzie łask głupców.
{20:14} dar głupiec tego, Tobie żadnego pożytku, gdy
Dales Żadna jednak z zazdrosny o jego konieczności: dla
on patrzy aby otrzymać wiele rzeczy dla jednego.
{20:15} niewiele daje i upbraideth dużo; on zamyka
jego usta jak strażnik wieży; do dnia lituje, a jutro będzie
prosił go ponownie: taki jeden jest w nienawiści, Boga i
człowieka.
{20:16} głupi mówi, mam przyjaciół, mam nie dziękuję
za wszystkie moje dobre uczynki i które jeść mój chleb mówią
zła
mnie.
{20:17} jak często i ile powinny być śmiał się do
pogardy! bo on nie zna nie droga prosta, co to jest mieć; i to
jest
wszystko co do niego tak jakby miał to nie.
{20:18} do poślizgu na nawierzchni jest lepszy niż do poślizgu
z języka: tak przyjdzie jesień zły
szybko.
{20:19} niewczesny opowieść będzie zawsze w jamie ustnej
z niemądre.

{20:20} mądre zdanie musi być odrzucone, kiedy to przychodzi
z ust fool's; bo on nie odzywaj w odpowiednim sezonie.
{20:21} jest, który jest utrudniony z grzechu przez
potrzeba: i gdy on wziął odpoczynku, nie są w kłopoty.
{20:22} jest że destroyeth duszy poprzez
nieśmiałość i akceptując osób overthroweth
siebie.
{20:23} jest to, że na nieśmiałość promiseth do jego
przyjaciel i czyni go jego przeciwnika za nic.
{20:24} kłamstwo jest faul blot w człowieku, ale to ciągle
w ustach niewykształcony.
{20:25} złodziej jest lepszy niż człowiek, który jest
przyzwyczajony do
leżą: ale mają one zarówno zniszczenia dziedzictwa.
{20:26} Dyspozycja kłamcą jest niecny i jego
wstyd jest zawsze z nim.
{20:27} mądry człowiek wspierają się na cześć z
jego słowa: i kto ma zrozumienia zadowoli się świetnie
mężczyzn.
{20:28} on, że tilleth jego ziemi wzrastają jego stosu:

i on, że pleaseth wielkich ludzi powinny uzyskać przebaczenie za
nieprawości.
{20:29} prezenty i upominki ślepe oczy mądrych, a
zatkać usta, że on nie ganić.
{20:30} mądrości, który jest ukryty, a skarb, który jest
gromadzony
nawet jaki zysk jest w ich obu?
{20:31} lepiej jest on, który hideth swoją głupotę niż mężczyzna,
który
hideth jego mądrości.
{20:32} jest konieczne cierpliwości w poszukiwaniu ing Pan
lepiej niż ten, który wyprowadza swoje życie bez przewodnika.
{21:1} mojego syna, żeś ty zgrzeszyli? zrobić więcej, ale zapytać
ułaskawienie dla byłych grzechy swoje.
{21:2} uciekać od grzechu, od dnia twarz węża: Jeśli
przyjdziesz zbyt w jego pobliżu, ugryzie Cię: jego zęby są
jak zęby Lwa zabijaniu dusze ludzi.
{21:3} wszystkie nieprawości jest jako dwóch krawędziach
miecz, rany
na dowód czego nie można się wyleczyć.
{21:4} przerazić i zrobić źle będzie tracić bogactwa: tak

Dom dumny mężczyzn dokonuje się w pustynię.
{21, 5} modlitwa z ust biednych reacheth do
uszu Boga i jego wyrok przychodzi szybko.
Jest on {21:6}, kto nienawidzi do być zganił w drodze z
grzeszników: ale on, że miły pan będzie pokutować z jego
serca.
{21:7} wymowne człowiek znany jest daleko i w pobliżu; ale
człowiek,
zrozumienia wie kiedy on slippeth.
On {21 8}, który buduje swój dom za pieniądze innych ludzi
jest jak jeden, że duszę do siebie kamienie na grób jego
pochówku.
{21:9} Zgromadzenia grzesznika jest podobny holowania
zapakowane razem: i na koniec je jest płomień ognia do
zniszczyć je.
{21:10} drogę grzeszników jest wyjaśnione z kamieni, ale
na jej końcu jest dołu piekła.
{21:11} który strzeże prawa Pana getteth
zrozumienie jego: i doskonałość strach
Pan jest mądrość.

{21:12} nie będzie on, że nie jest mądry, nauczał: ale ma
mądrość, która multiplieth goryczy.
{21:13} jak się rozmnoży znajomość mądry człowiek
powódź: i jego Rady jest jak czysty fontanna życia.
{21:14} wewnętrznych części głupi są jak uszkodzony statek,
i będzie trzymał nie wiedza tak długo, jak on żyje.
{21:15} Jeśli umiejętne człowiek słyszy mądre słowa, będzie on
nią pochwalić i dodać do niego: ale tak szybko, jak jeden z nie
zrozumienie słucha go, to displeaseth mu, a on casteth to
za jego plecami.
{21:16} mówi głupi jest jak ciężar w taki sposób:
ale łaska znajduje się w ustach mądrych.
{21:17} oni zapytać u ujścia mądry człowiek w
Zgromadzenia, a oni będą rozważać jego słowa w ich serca.
{21:18} jak house, która jest zniszczona, więc jest mądrość, aby
głupiec: i znajomość niemądre jest jako rozmowa bez
sensie.
{21:19} doktryny do głupców jest jako kajdany na nogi, i
jak kajdany na prawą rękę.
{21:20} głupi lifteth jego głos ze śmiechu; ale
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mądry człowiek ważka uśmiech trochę.
{21:21} uczenia się jest mądremu jako ozdoba z
złota i jak bransoletka na prawym ramieniu.
{21:22} stóp człowiekiem nierozsądnym jest wkrótce w jego
[sąsiadka]
domu: ale człowiek z doświadczeniem jest mu wstyd.
{21:23} głupiec będzie zerknięcie w drzwi do domu: ale
on, który jest dobrze pielęgnowane będą ważne bez.
{21:24} jest chamstwa człowiek owocować w drzwiach:
ale mądry człowiek będzie żal ze wstydem.
{21:25} usta mówców będzie opowiadał takie rzeczy jak
odnoszą się do nich: nie: ale słowa takie jak mają
zrozumienie są ważone w bilansie.
{21:26} sercu głupców jest w ich ustach: ale
usta mądrych jest w ich serca.
{21:27} gdy bezbożnych curseth szatana, on curseth jego
własnej duszy.
{21:28} donosiciela defileth własną duszę i jest znienawidzony
gdziekolwiek on mieszka.

{22:1} A leniwy mężczyzna jest w porównaniu do filthy kamień, i
Każdy z nich będzie SYK mu się do jego Niełaski.
{22:2} A leniwy man jest porównywana do brudu
Kościarni: każdy człowiek, który to zajmuje się uścisnąć mu
rękę.
{22:3} evilnurtured człowiek jest hańba ojca
że był ojcem mu: i [głupi] córka rodzi się do jego utraty.
{22:4} A mądry córka wprowadzają dziedziczenia jej
mąż: ale ona żyje, że nieuczciwie jest jej ojciec
uczucie ciężkości.
Ona {22 5}, który jest pogrubiony dishonoureth obu jej ojca i
jej mąż, ale obaj są lekceważy jej.
{22:6} A tale poza sezonem [jest] musick w żałobie:
ale paski i korekcji mądrości, nigdy nie zabraknie czasu.
{22:7} kto uczy głupiec jest jako taki, który glueth
starożytnym razem i jak on to waketh jeden z dźwięku
uśpienia.
On {22 8}, który telleth opowieść do głupiec mówi do jednego w
Slumber: Kiedy Bóg powiedział jego opowieści, będzie mówił,
co jest
ma znaczenia?

{22:9} Jeśli dzieci żyć uczciwie i mieć środki,
obejmują one podłości swoich rodziców.
{22:10} ale dzieci, jest wyniosły, poprzez pogardę i
chcesz pielęgnować bejca szlachty ich krewnych.
{22:11} płakać za zmarłych, bo Bóg stracił światła: i
płakać z głupi, bo on wanteth zrozumienia: zrobić mały
płacz za zmarłych, bo jest w stanie spoczynku: ale życiu głupca
jest gorsza niż śmierć.
{22:12} siedem dni czy mężczyźni opłakiwać dla niego, które
jest martwy;
ale głupi i bezbożnych człowieka wszystkie dni swego życia.
{22:13} nie mówiło się dużo z głupcem, a nie na niego wejść
kto nie rozumie: Strzeż go, zeby miał
kłopoty, a ty nigdy nie będziesz być zbrukane jego fooleries:
odejść od niego, a ty będziesz znaleźć resztę i nigdy nie będzie
niepokoił się szaleństwo.
{22:14} co to jest cięższy od ołowiu? i jaka jest nazwa
jej, ale głupi?
{22:15} piasku, soli i masę żelaza, łatwiej jest
Niedźwiedź, niż człowiek bez zrozumienia.

{22:16} jak drewno girt i powiązane ze sobą w budynku
nie może być rozwiązane z drżenie: więc serca, który jest
ustanowiony
radcę prawnego zaleca się lękać w żadnym momencie.
{22:17} serce osiedlili się na myśl o zrozumienie
jest sprawiedliwe plaistering na ścianie galerii.
{22:18} pales na wysokim miejscu nigdy nie będzie stać
pod wiatr: tak straszne serca w wyobraźni
głupi nie może stanąć przeciwko żadnego strachu.
{22:19} on, że pricketh oka sprawi, że łzy do upadku:
i on, że pricketh serca czyni go do pokażę jej
wiedzy.
{22:20} kto casteth kamień na ptaki frayeth je
od: i kruszy mu, że upbraideth jego przyjaciel przyjaźń.
{22:21} choć Ty drewest miecz twego przyjaciela, jeszcze
nie rozpaczaj: może być powrót [Aby faworyzować.]
{22:22} Jeśli ty żeś otwarte ustami przeciwko twego przyjaciela,
nie bójcie się; może być pojednania: z wyjątkiem
upbraiding, lub duma lub ujawniania tajemnic, lub
zdradliwe rany: dla tych rzeczy będzie każdego znajomego

odejść.
{22:23} być wierny do bliźniego swego ubogiego, który
ty abyś radować się jego dobrobytu: przestrzegania kroczyć
mu w czasie jego kłopoty, żeś abyś był dziedzicem z
mu w jego dziedzictwo: dla nieruchomości nie jest zawsze być
contemned: ani bogatych, które jest głupi, aby być miał
podziw.
{22:24} jako pary i dym z pieca idzie
przed pożarem; Tak więc złorzeczeniem przed krwi.
{22:25} nie będzie wstydzić się bronić kolegi; ani
będzie skrył się od niego.
{22:26} i jeśli wszelkie zło stało się do mnie przez niego, co
jeden, który słucha go będzie Strzeż go.
{22:27} Kto ustala zegarek przed moje usta i
pieczęć mądrości na moich wargach, które I nie nagle spadnie
przez
je, i że mnie mój język nie zniszczyć?
{23:1} O Panie, ojciec i gubernator wszystkie moje całe życie,
Zostaw mnie, nie do ich rad i pozwól mi nie spadku przez nich.
{23:2} kto ustawi plag nad myślami, a

dyscypliny mądrości na serce? że oni oszczędzić mi
nie dla kopalni ignorances i przekazać nie przez moje grzechy:
{23:3} zeby moja ignorances zwiększyć i moje grzechy
mnożą się do mojego zniszczenia i padam przed kopalni
przeciwników i kopalni wroga radować się nade mną, którego
nadzieja
jest daleko od Twego miłosierdzia.
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{23:4} O Panie, ojciec i Bóg w moim życiu, daj mi nie
dumny wyglądają, ale zawsze odwracają się od swoich sług
wyniosłe umysłu.
{23:5} kolei ode mnie próżne nadzieje i
odporne, a ty będziesz go przytrzymaj up, która chciałaby
zawsze po to, aby służyć Tobie.
{23:6} niech nie chciwość brzuch ani pożądliwość
Flesh chwycić mnie; i dać nie nade mną Twego sługi do
bezczelny umysłu.
{23:7} usłyszeć, O wy dzieci, dyscypliny jamy ustnej:
kto strzeże go nigdy nie podejmuje się w jego usta.
{23:8} grzesznika, pozostaje w jego głupoty: zarówno

podlegają tym samym zła głośnik i dumny.
{23:9} Accustom nie ustami do przysięgi; nie używać
siebie do nazywania Święty.
{23:10} dla jako sługa, który jest stale pobity zostaje
nie być bez niebieski znak: więc on, że sweareth i nameth
Bóg ciągle nie są bez zarzutu.
{23:11} wypełniany jest człowiek, który useth wielu przekleństw
z nieprawości i zarazy są nigdy nie odbiega od jego
Dom: Jeśli on będzie obrażać, jego grzech odpocznie na nim: a
jeśli on
przyjmuje do wiadomości, nie jego grzechu, on czyni podwójne
przestępstwo: a jeśli
on na próżno, przysięgam, nie on jest niewinny, ale jego domu
powinny być pełne katastrofy.
{23:12} jest słowo, które jest obleczona o śmierci:
Dałby Bóg, by go nie znaleźć w dziedzictwo Jakuba; dla
takie rzeczy są daleko od pobożnością, a one są
nie tarzać się w ich grzechy.
{23:13} używać nie ustami do bez umiaru, przeklinanie, dla
jest nim słowo grzechu.
{23:14} Pamiętaj twego Ojca Twego i matkę, gdy ty

sittest wśród wielkich ludzi. Nie być zapominalskich przed nimi,
i
więc ty twego zwyczaju stać się głupi i chcą, że ty
gdy nie ur i oni dzień twego Narodzenia przekleństwo.
{23:15} człowieka, który jest przyzwyczajony do opprobrious
słów
będzie nigdy nie zostać zreformowane wszystkie dni swego
życia.
{23:16} dwa rodzaje mężczyzn pomnożyć grzechu, a trzeci
będzie
przynieść gniew: gorące umysł jest jak ogień, to nigdy nie
będzie
gaśnie aż być spożywane: cudzołożnik w ciele jego
ciała nigdy nie przestaną się, aż on hath rozpalili ognisko.
{23:17} wszystkie chleb jest słodkie, do whoremonger, on nie
będzie
odstawić, aż umarł.
{23:18} człowieka, które kruszy pozamałżeńskie, mówiąc w ten
sposób w jego
serce, który widzi mnie? Ja jestem okrążyli o z ciemności,
Pokrycie ścian, mnie i organizm nie widzi mnie; co potrzeba, I
do
strach przed? Najwyższy nie będzie pamiętał moje grzechy:

{23:19} taki człowiek miły tylko w oczach mężczyzn, i
nie wie, że oczy Pana są dziesięć tysięcy razy
jaśniejsze niż słońce, widząc wszystkie sposoby mężczyzn, i
biorąc pod uwagę najbardziej tajne części.
{23:20} wiedział wszystko, zanim kiedykolwiek zostały
utworzone; tak
również po oni byli doskonali spojrzał na nich wszystkich.
{23:21} tego człowieka są karani na ulicach
Miasto, i gdzie on suspecteth nie podejmuje się on.
{23:22} co to pójdzie również z żoną, która leaveth
jej mąż i zeń w spadkobiercą przez innego.
{23:23} dla pierwszej, ona bowiem nie posłuchał prawo
najbardziej
Wysokie; i po drugie, kto ma ona wykroczyli przeciwko własnej
mąż; i po trzecie, bowiem zagrała kurwa w cudzołóstwo,
i przyniósł dzieci przez innego człowieka.
{23:24} ona jest wyprowadzili do Zgromadzenia,
i Inkwizycja dokonuje się jej dzieci.
{23:25} jej dzieci nie podejmuje główny i jej oddziałów
Wyprowadź nie owoców.
{23:26} ona zostawi jej pamięci, aby być przeklęty, a jej

wyrzuty nie ma być zgładzony.
{23:27} i które pozostają dowiedzieli się, że istnieje
nic lepszego niż strach Pana i że tam jest
nic słodszego niż słuchać do przykazań
Pana.
{23:28} jest wielką chwałę Pana i być
otrzymała go jest długie życie.
{24:1} mądrości będą chwalić się i zostaje chwałę w
pośród jej ludzi.
{24:2} w Zgromadzeniu najwyższego zostaje ona
otworzyć usta i triumf przed jego moc.
{24:3} I przyszedł z ust najwyższego, i
pokryte ziemi jako chmury.
{24:4} I zamieszkał na wyżynach, i moim tronie jest w
zstępował słup.
{24:5} ja sam okrążyli obwodu z nieba, i
chodził w dolnej Otchłani.
{24:6} w fale na morzu i na ziemi i w
każdej osoby i narodu, mam posiadanie.
24:7 {} z tych wszystkich szukałem reszta: i w którego

dziedziczenia ma trwać?
{24:8} więc Stwórca wszystkich rzeczy dał mi
przykazania, a on, że mnie spowodowane moim tabernakulum
do odpoczynku i rzekł: niech twego mieszkania w Jacob, a
Twoje
dziedziczenie w Izraelu.
{24:9} on stworzył mnie od początku przed
świecie i nigdy nie zawiedzie.
{24:10} w święte tabernakulum I służył przed nim; i tak
I powstała w Sion.
{24:11} podobnie w ukochane miasto dał mi resztę, i
w Jerozolimie był moją moc.
{24:12} i zapuściło korzenie w ludzie, nawet w
fragment Pana dziedziczenia.
{24:13} był wywyższony jak cedr Libanu, a jak
Cyprys na góry Hermon.
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{24:14} był wywyższony jak palmy w En-gaddi i jako
rose roślina w Jericho, jako sprawiedliwe drzewo oliwne w polu
przyjemny,
i dorastał jako drzewo płaszczyzny przez wodę.

{24:15} dałem jakiś słodki zapach cynamonu i
Aspalathus i przyniosły przyjemny zapach jak najlepsze
mirra, galbanum i onyks i słodkie storax i jako
dym kadzidła w tabernakulum.
{24:16} jako drzewa terpentyny, wyciągnął moje
gałęzie i mojej gałęzi są oddziały honoru i
łaski.
{24:17} jak winorośli przyniósł I delektować się dalej przyjemne,
i
Moje kwiaty są owocem prestiżu i bogactwa.
{24:18} jestem matka pięknej miłości i strach, i
wiedzy i nadziei Świętej: w związku z tym, jest wieczny, jestem
biorąc pod uwagę wszystkie moje dzieci, które noszą go.
{24:19} Pójdźcie do mnie, wy, którzy się mnie, i
napełnić siebie moje owoce.
{24:20} dla mojej pamięci jest słodszego niż miód, i
Dziedziczenie kopalni niż plaster miodu.
{24:21} które mi jeść jeszcze będą głodni, a oni
tego drinka mnie jeszcze jest spragniony.
{24:22} on, że obeyeth mnie nigdy nie będzie przeklęty,

i one, które działają przez mnie nie robić źle.
{24:23} wszystkie te rzeczy są księgi Przymierza
najwyższego Boga, nawet prawa, co Mojżesz rozkazał
dla dziedzictwa do zgromadzeń Jacob.
{24:24} słaby nie być silni w Panu. może on
potwierdzenie, przylgnąć do niego: jest Pan Wszechmogący Bóg
sam, a obok niego istnieje nie ma innego Zbawiciela.
{24:25} on zgłodniałą wszystkie rzeczy z jego mądrości, jako
Phison
i jako Tigris w tym czasie nowe owoce.
{24:26} on czyni zrozumienie się mnożą się jak
Eufrat i jako Jordan w momencie zbioru.
{24:27} on czyni nauki wiedzy są wyświetlane jako
światła i jako Geon w czasie vintage.
{24:28} pierwszy człowiek wiedział jej nie idealnie: nie więcej
Ostatni odnajdzie ją.
{24:29} dla jej myśli są więcej niż morze i jej
rad głębsze niż Wielkiej Otchłani.
{24:30} I również wyszedł jako potok z rzeki i jako
przewód do ogrodu.

{24:31} powiedział, będzie moim najlepszym ogród wodny i
będzie wody
obficie moje łóżko ogród: i lo, mój brook stał się
rzeki i mój rzeki stał się morze.
{24:32} jeszcze zrobię doktryny świecić jak rano,
i będą słać jej światło daleka.
{24:33} jeszcze wyleję naukę jako proroctwo, i
pozostawić go do wszystkich grup wiekowych na wieki.
{24:34} Oto, że mieć nie pracował dla siebie tylko,
ale dla wszystkich, którzy szukają mądrości.
{25: 1} w trzech rzeczy został upiększony i stanął
piękne, zarówno przed Bogiem i ludźmi: jedność braci,
miłość z sąsiadami, mężczyzna i Żona, że zgadzają się ze sobą.
Kto nienawidzi mojej duszy sortuje {25:2} trzech mężczyzn, a
jestem
bardzo obrażony, ich życie: biedny człowiek, który jest dumny,
bogaty człowiek jest kłamcą i cudzołożnik stary tego doateth.
{25:3} Jeśli ty żeś nic zebrane w młodości twojej, jak
potrafisz ty znaleźć wszelki rzecz w swoim wieku?
{25:4} O jak Hoży, jest to wyrok dla szare włosy,
i dla starożytnych ludzi, aby znać adwokata!

25: {5} O jak Hoży jest mądrość starców, i
zrozumienie i doradztwo do ludzi honoru.
{25: 6} dużo doświadczenia jest Korona starych ludzi i
strach przed Bogiem jest ich chwałą.
{25:7} nie być dziewięć rzeczy, które mają oceniać w kopalni
serca, aby być szczęśliwym i dziesiąta, którym ja się wypowiem
z mój język:
Człowiek, który dał radość z jego dzieci; a on żyje, że aby
zobaczyć
upadek jego przeciwnika:
{25:8} dobrze jest mu, że mieszka z żoną
zrozumienie i że Bóg nie spadł z jego język,
i że Bóg nie służył człowiek więcej niegodny niż sam:
{25: 9} dobrze jest go, że Bóg znalazł roztropności, a on że
mówią w uszach z nich, które usłyszy:
{25: 10} O jak wielki jest ten, który znalazł mądrość! jeszcze jest
tam nikt nad nim, że miły pan.
{25:11} ale miłość Pana przewyższa wszystkie rzeczy dla
Oświetlenie: który trzyma go, dokąd jest on porównywany?
25: {12} bojaźń Pańska jest początkiem jego miłości:
a wiara jest początkiem przylgnięcie do niego.

{25: 13} [mi] wszelkie zarazy, ale plaga serca:
i wszelkie zło, ale niegodziwość kobieta:
{25,14} i wszelkie nieszczęście, ale nieszczęście od nich
który mnie nienawidzą: i zadnych zemsty, ale Zemsta wrogów.
{25:15} nie jest brak głowy nad głowę węża; i
istnieje nie gniewu nad gniewem wroga.
{25: 16} ja miał raczej mieszkać z lwa i smoka, niż
Aby utrzymać dom z wicked kobieta.
{25: 17} niegodziwość kobieta Pamiętajmy jej twarz,
i darkeneth jej oblicze, podobnie jak wór.
{25: 18} męża obraduje wśród sąsiadów; i
Gdy słucha jest westchnieniem gorzko.
{25: 19} wszelkie zło jest, ale mało na niegodziwość
Kobieta: niech część grzesznikiem, spadnie na nią.
{25: 20} jak wspinanie się piaszczysta droga jest do stóp
starców, więc jest żona pełna słów do spokojny człowiek.
{25: 21} potknięcie nie o piękno kobiety i pragnienie
jej nie dla przyjemności.
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25: {22} Kobieta, jeśli ona utrzymać męża, jest pełna

gniew, bezczelność i dużo wyrzuty.
{25: 23} zła Baba abateth odwagi, czyni
ciężki oblicze i zranione serce: Kobieta, która będzie
nie komfort jej mąż w niebezpieczeństwie czyni słabe ręce i
słabe kolana.
{25: 24} kobieta pochodziła z początkiem grzechu, i
poprzez jej mamy wszyscy umierają.
{25: 25} dać wody nie ma przejścia; żaden zły
Kobieta wolności do gad za granicą.
{25: 26} jeśli ona iść nie tak wyznaczył jej, wyciąć jej
wyłączone z Twego ciała i dać jej rozwodny i niech
Przejdź.
{Sprężania 26: 1} błogosławiony jest człowiek, że Bóg
cnotliwego żony, dla
liczba jego dni są podwójne.
{26:2} cnotliwa kobieta raduje męża, a on
spełniają lata życia w pokoju.
{26:3} dobrą żonę jest spora część, która będzie
biorąc pod uwagę w części z nich, którzy się boją Pana.
{26:4} czy człowiek być bogaci czy biedni, jeśli miał dobry

serca ku Panu, on cały czas się cieszyć z
pogodne oblicze.
{26:5} nie być miły trzy rzeczy, które moje serce; i
na czwartym był ból boi: oszczerstwa miasta,
gromadząc niesforne tłum i FAŁSZ
oskarżenie: wszystkie są gorsze niż śmierć.
{26:6} ale żal z serca i smutek jest kobietą, która jest
zazdrosny przez inną kobietę i plaga języka
co communicateth ze wszystkimi.
{26:7} zła żona jest jarzmo wstrząsnąć tam i z powrotem: on,
kto ma trzymać jej jest jakby trzymał Skorpion.
Pijana kobieta {26:8} i gadder za granicą sprawia, iz
wielkim gniewem, a ona nie obejmie jej własny wstyd.
{26:9} whoredom kobiety mogą być znane w jej
wyniosłe wygląda i powieki.
{26: 10} Jeśli Twoja córka będzie bezwstydna, utrzymać ją
straitly,
zeby ona sama nadużyć poprzez zbędnych wolności.
{26:11} zegarek nad bezczelny oko: i podziwiać, jeśli nie
ona zgrzeszył przeciwko Tobie.

26: {12}, ona będzie otworzyć usta, jak spragniony podróżnik
Kiedy Bóg znalazł się fontanna i pić co wody
w jej pobliżu: przez co żywopłot będzie ona usiąść i otwórz jej
drżą przed każda strzałka.
26: {13} łaski żona drogi męża, i
jej uznania będzie dokarmiać jego kości.
{26: 14} cichy i kochająca kobieta jest darem Pana;
i tu jest nic tak wiele warte jako umysł dobrze
instrukcją.
{26: 15} Zawstydzony i wierny kobieta jest double
łaski i jej kontynent umysł nie może być wyceniane.
{26: 16} jako słońce, gdy ono wschodzi w wysokiego nieba; tak
jest piękna, dobra żona w kolejności jej domu.
{26: 17} jak jasne światło jest po świeca święty; tak
jest piękno twarzy w dojrzałego wieku.
{26: 18} jak złote filary są po gniazdek
Srebro; tak są Targi stopy stałej sercem.
{26: 19} mojego syna, utrzymać kwiat twego wieku dźwięku; i
dać nie moc Twego z nieznajomymi.
{26: 20} podczas ty żeś dostał owocne posiadanie

przez pole siać z Żar nasion, ufając w
dobroci twego magazynie.
{26: 21} tak się twego wyścigu, co ty leavest
powiększony, pewność siebie, ich dobre zejście.
26: {22} nierządnicy są rozliczane jako plwocina; ale
zamężna kobieta jest wieża przed śmiercią męża.
{26: 23} A zła Baba podaje się w części
zły człowiek: ale podaje mu, że miły pobożne kobiety
Pan.
{26: 24} nieuczciwi kobieta contemneth wstyd: ale
Uczciwa Kobieta będzie szacunek męża.
Bezwstydna kobieta {26: 25} liczy się jako pies;
ale ona, że jest Zawstydzony będzie strach Pana.
{26: 26} A woman, który honoureth jej mąż będzie
uznane za mądry wszystkich; ale ona, że dishonoureth go w jej
Duma jest liczony za bezbożnych wszystkich.
26: {27} A głośny płacz kobiety i nakrzyczeć dąży się
obecnie do jazdy wrogów.
{26,28} nie być dwie rzeczy, które smucić moje serce; i

Po trzecie czyni mnie wściekły: człowiek wojny, który
dobrotliwa ubóstwa;
i mężczyzn zrozumienia, że nie są ustawione przez; i jeden który
returneth od sprawiedliwości do grzechu; Pan prepareth, takie
jeden do miecza.
{26:29} A kupiec trudno prowadzi się od robienia
źle; i kramarz, nie zostanie zwolniona od grzechu.
{27: 1} wielu zgrzeszyli dla małych sprawy; a on że
chce, by dla obfitości będzie odwrócić oczy.
{27:2} jak gwóźdź sticketh szybko między połączeń z
kamienie; tak trzymać grzechu blisko między kupna i sprzedaży.
{27:3} chyba że człowiek trzymać się pilnie w obawie przed
Pan, jego dom będzie wkrótce przepadli.
{27:4} jako kiedy jeden sifteth z sitkiem, odmówić
zbywa; tak brudu człowiek w jego rozmawiać.
27: {5} pieca proveth potter statków; tak
próba człowieka jest w jego rozumowaniu.
{27:6} owoców declareth, jeśli zostały drzewa ubrany; tak
jest wypowiedź zarozumiałość w sercu człowieka.
{27:7} chwalić nikt przed Wysłuchaj go mówić; dla

jest to próba mężczyzn.
Mądrość Syracha 617 Page (Ecclesiasticus)
{27, 8} Jeśli ty followest sprawiedliwość, thou shalt uzyskania
jej i umieścić ją na, jako chwalebny długą szatę.
{27:9} ptaków będzie uciekać się do ich podobne; tak będzie
prawdy
wrócić do nich, które w niej.
{27: 10} jak lew lieth czekają na ofiarę; tak grzechu dla
im, że nieprawość.
27: {11} dyskursu pobożny człowiek zawsze jest z
mądrości; ale głupi Pamiętajmy jak księżyc.
{27:12} jeśli ty być wśród niedyskretne, przestrzega czasu;
ale stale być wśród ludzi zrozumienia.
{27:13} dyskursu głupców jest uciążliwe, a ich sport
jest swawoli grzechu.
{27:14} mówić o nim, że sweareth wiele czyni
włosy w pozycji pionowej; i ich bójek zrobić jeden przystanek
jego uszy.
27: {15} kłótni dumny jest bloodshedding, i
ich revilings są ciężkie do ucha.
{27:16} kto discovereth tajemnice loseth jego kredytu; i

nigdy nie odnajdzie przyjaciela do jego umysłu.
{27: 17} miłość twego przyjaciela i być wiernym mu: ale jeśli
ty betrayest jego tajemnice, wykonaj nie więcej po nim.
{27: 18} jako człowiek bowiem zniszczenia przeciwnika; tak żeś
ty stracił miłość bliźniego.
{27: 19} jako jeden, który letteth ptak go z jego ręki, tak
żeś ty daj bliźniego swego iść i nie będziesz się go ponownie
{27: 20} następujące po nim nie więcej, bo jest zbyt daleko
poza; był
jest roe uciekł z sidła.
{27: 21} Jeśli chodzi o ranę, może być powiązane; i po
złorzeczeniem może być reconcilement: ale, że betrayeth
tajemnice jest bez nadziei.
{27: 22} on, że winketh z oczami rodzi zło: i
on, że zna go będzie odejść od niego.
{27: 23} gdy tyś jest obecny, będzie mówił słodko, i
będą podziwiać Twoje słowa: ale w końcu on będzie wiją się
jego
usta i oszczerstw twego słowa.
{27:24}, nienawidziłem, wiele rzeczy, ale nic tak jak on;
dla Pana będą nienawidzą.

{27: 25} kto casteth kamień na wysokiej casteth to na jego
własne głowy; i kłamliwe udar rany.
{27: 26} kto diggeth pit należą do nich: a on że
postawił pułapkę podejmuje się w nim.
{27: 27} on, że wyrabia zgorszenie, on spadnie na niego,
i on jest nie wiem skad to przychodzi.
{27: 28} szyderstwa i wyrzuty są od dumny; ale
zemsty, jak lew, zostaje czyhają na nich.
{27: 29}, którzy radować się o upadku sprawiedliwych są
podejmowane w sidła; udręki wypróbuje ich
przed śmiercią.
{27: 30} złość i gniew, są nawet te obrzydliwości;
i grzeszny człowiek ma ich obu.
{28: 1} on, że revengeth odnajdzie zemsty z
Pana, a on na pewno utrzymać jego grzechy [na pamiątkę.]
28: {2} wybacz swego bliźniego hurt, który uczynił
Tobie, więc Twoje grzechy również odpuszczone kiedy ty
swej Izdebki.
28: {3} jeden człowiek nosi nienawiści przeciwko innym i Czyż
szukał przebaczenie od Pana?

28: {4} sheweth on nie ma litości dla człowieka, który jest jak
sam: a Czyż on prosić o przebaczenie swoich własnych
grzechów?
{28:5} Jeśli on, że jest lecz ciało odżywiają nienawiści, który
będzie
intreat o przebaczenie swoich grzechów?
{28: 6} Pamiętaj twego końca i niech wrogość zaprzestania;
[Pamiętaj] uszkodzenie i śmierć i w
przykazań.
{28:7} Pamiętaj przykazań i nie ponosi
złośliwość do bliźniego: [Pamiętaj] przymierze
Najwyższy i przymknąć oczy na niewiedzy.
{28:8} wstrzymanie się od głosu od walki, i ty będziesz
zmniejszyć Twoje
grzechy: dla furious człowiek będzie kindle kłótnie,
{28: 9} A grzeszni man disquieteth przyjaciółmi i czyni
debaty wśród nich, że być w pokoju.
{28:10} jak kwestia ogień, więc go burneth: a co
siła człowieka jest, więc jest jego gniewu; i zgodnie z jego
bogactwa, które jego gniew riseth; i tym silniejsze są co
walczyć, tym bardziej będą one stan zapalny.

{28:11} pochopne twierdzenie rozpala ogień: i pospiesznej
walki przeleje krew.
{28: 12} jeśli ty cios iskra, to spali: Jeśli ty pluć
po to, musi być spłukiwana: i oba te pochodzą z twego
usta.
{28: 13} przeklinać donosiciela i doubletongued: dla takich
zniszczyli wiele, które były w pokoju.
28: {14} język backbiting bowiem wielu, disquieted i
napędzane je od narodu do narodu: silne miastach bowiem to
rozebrana, a obalony domy wielkich ludzi.
{28:15} język backbiting Bóg wygnał cnotliwy
kobiety i pozbawione ich twórczych.
28: {16}, kto hearkeneth do go nigdy nie odnajdzie odpoczynku,
i nigdy nie mieszkać spokojnie.
{28,17} obrysu bata czyni znaki w ciele:
ale w pociągnięcia języka kruszy kości.
{28: 18} wiele upadli przez ostrza miecza: ale
nie tak dużo jak spadła o język.
{28,19} dobrze jest on, który jest bronione przez jad
jego art. Kto bowiem nie rysowane jarzmo ich, ani nie ma już

związany w jej zespołów.
{28, 20} dla jego jarzmo jest jarzmo żelaza i
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jego pasma są zespoły z mosiądzu.
28: {21} jego śmierci jest zła śmierć, grób były
lepszy od niego.
{28:22} nie ma reguły nad nimi, które bać się Boga,
nie jest one spalane z jej płomień.
{28:23}, takie jak opuścicie Pana należą do niego; i to
spali w nich i nie gaśnie; przesyłane jest ono
na nich jak lew i pożre je jako leopard.
{28:24} wygląd, który ty zabezpieczyć Twoje posiadanie o z
ciernie, a bind Twoje srebro i złoto,
{28: 25} ważyć Twoje słowa w równowadze i upewnij
drzwi i bar dla ustami.
{28: 26} uważaj ty slajdów nie przez to, zebys ty upadku przed
mu, że lieth czekają.
{29:1} on, który jest miłosierny będzie udzielać do bliźniego.
i nie, który umacnia jego ręka będzie zachowywać
przykazań.

{29:2} Lend do swego bliźniego, w czasie jego potrzeby i
wynagrodzeń
ty swego bliźniego, ponownie w odpowiednim sezonie.
{29:3} zachować słowo Twoje i wiernie radzenia sobie z nim, i
ty będziesz zawsze znaleźć to, co jest niezbędne dla Ciebie.
{29:4} wielu, gdy coś pożyczył je, liczyć go do
znaleźć i umieścić je na problem, który pomógł im.
{29: 5} aż przyjął, on będzie całować rękę mężczyzny;
i za pieniądze jego sąsiad będzie mówił submissly: ale
gdy on należy spłacić, on będzie przedłużyć czas i zwraca
wyrazy żalu i skarżą się na czas.
{29: 6} Jeśli on pierwszeństwo, prawie nie otrzymuje on
połowę, i
on będzie liczyć, jakby znalazł to: Jeśli nie, kto ma on
pozbawiony
mu jego pieniądze, a on dostał go wroga bez
powodować: on payeth go z cursings i balustrady; i dla
Cześć, będzie musiał zapłacić mu wstyd.
{29:7} wielu dlatego odmówili udzielenia dla innych
męski chory radzenia sobie, obawiając się być oszukani.

{29:8} jeszcze ty cierpliwości do ludzi w biednych
nieruchomości,
i opóźnienia nie do pokażę mu miłosierdzie.
{29:9} pomoc ubogim dla dobra i przykazania, i
odwrócić go nie ze względu na jego ubóstwa.
{29:10} Lose Twoje pieniądze dla twego brata i twego
przyjaciela,
i niech to nie rdza pod kamień zostanie utracone.
{29: 11} Lay-Twój skarb
przykazań najwyższego i wprowadzą Cię
więcej zysku niż złoto.
{29: 12}, Shut up jałmużnę w Twoje magazyny: i to jest
wybawił z wszystkich dolegliwości.
{29: 13} będą walczyć dla Ciebie z Twoich wrogów lepiej
niż potężną tarczą i silne włóczni.
{29:14} uczciwy człowiek jest poręczenia dla bliźniego: ale on
oznacza to bezczelny będzie go porzucić.
29: {15} zapomnij nie przyjaźni twego poręczenia, dla on
Bóg dał swoje życie za Ciebie.
29: {16} grzesznikiem będzie obalić remontem jego
poręczenia:

{29: 17} i który jest niewdzięczni umysłu będzie zostawić
niego [w niebezpieczeństwie] który uwolnił go.
{29:18} Suretiship kto ma cofnąć wiele z remontem, a
wstrząsnąć ich jako fala morza: mocarze Bóg to napędzane
z ich domów tak, że wędrowali wśród dziwne
Narodów.
29: {19} bezbożny złamaniem przykazania
Pana należą do suretiship: a on, że undertaketh
i kroczą innych ludzi biznesu, dla wzmocnienia należą do
Garnitury.
{29:20} pomoc bliźniego swego według twego moc i
Uważaj, że miałeś wpaść nie to samo.
29: {21} główny rzeczy dla życia jest wody i chleba, i
Odzież, a dom na pokrycie wstydu.
{29:22} jest lepiej życie biednych w domku średnie,
od delikatnych taryfy w domu innego człowieka.
{29: 23} czy to mało czy dużo, trzymać Cię zadowolony, abyś
słyszeć nie wyrzuty twego domu.
{29: 24} to nędzne życie iść z domu do
Dom: dla gdzie tyś obcy, darest ty nie otwiera

Twoje usta.
{29:25} ty będziesz bawić i święto, a ma
Dzięki: poza tym ty będziesz słyszeć gorzkie słowa:
{29: 26} Come, ty nieznajoma, przedstawić tabelę i paszy
mnie to Dales gotowy.
{29: 27} dać miejsce, ty obcy, honorowego człowieka;
mój brat przychodzi które należy wnieść i trzeba z kopalni
Dom.
{29:28} te rzeczy są ciężkie do człowieka
zrozumienie; upbraiding houseroom, i
wymawiając pożyczkodawcy.
{30: 1} kto miłuje swego syna naraża go często czują się
Rod, że on może mieć radość z niego w końcu.
{30, 2} która chastiseth jego syn będzie miał radość w nim,
i będą się cieszyć z niego wśród jego znajomy.
30: {3}, który uczy syna grieveth wroga: i
przed jego przyjaciele będą się cieszyć z niego.
{30:4}, że jego ojciec umiera, jeszcze jest tak jak gdyby
nie żyje: dla jednego za nim, który jest jak sam Bóg opuścił.
{30:5} gdy żył, zobaczył i cieszyli się nim: i

Gdy umarł, nie był bolesna.
{30:6} pozostawił mu avenger z wrogami,
i jeden, który zostaje placimy życzliwość do swoich przyjaciół.
{30: 7}, który czyni zbyt wiele jego syna wiążą
jego rany; i jego wnętrzności będą kłopoty w co płakać.
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{30:8} koń nie przystoi uparta: i
dziecko pozostawione do siebie będzie umyślnego.
{30:9} Cocker twego dziecka, a on podaje Ci boją się:
bawić się z nim, a on przyniesie Tobie uczucie ciężkości.
{30:10} śmiać się z nim, nie, bo ty masz żal z
go, i zebys ty zgrzytanie Twoje zęby w końcu.
{30: 11} dać mu nie wolności w młodości i machnął ręką nie na
jego szaleństw.
{30:12} łuk w dół szyi, podczas gdy on jest młody i pokonać
nim na boki, podczas gdy on jest dziecko, zeby on wax uparty,
i są nieposłuszni, Tobie, a więc przynieść smutek na Twoje
serca.
{30:13} karać twego syna i przytrzymaj go do pracy, zeby jego
lubieżne zachowanie być przestępstwo Tobie.

{30:14} jest lepiej ubogich, jest zdrowy i silny
Konstytucji, niż człowiek bogaty, który cierpi w jego ciało.
{30:15} zdrowie i dobry nieruchomości ciała są przede
wszystkim
złota i silne ciało powyżej nieskończone bogactwo.
{30: 16} nie jest żadne bogactwa nad zdrowym ciele i nie
radość powyżej radość serca.
{30: 17} śmierć jest lepsza niż gorzkie życie lub ciągłe
choroby.
{30: 18} delikatne wylane na usta zamknięte są jako
MES mięsa na grób.
{30: 19} co czyni dobre oferty do idola? dla
nie można jeść ani zapach: więc jest on, który jest
prześladowany z
Pana.
{30: 20} widzi na jego oczy i wespół wzdycha, jak
eunuch, który embraceth prawiczkiem i sigheth.
{30: 21} dać nie nad twego umysłu ociężałości i dotykają
nie siebie w żar adwokata.
30: {22} radość serca jest życie człowieka, a
wyjadają człowiek prolongeth jego dni.

{30: 23} kochać prawość duszy, komfort i serca twego,
usunąć smutek daleko od Ciebie: za smutek zabił wielu,
i tam jest nie zysku.
{30: 24} zazdrość i gniew skrócić życie i rozważny
zeń wieku przed czasem.
{30: 25} A wesoły i dobry heart mają opiekę nad jego
mięso i diety.
{31:1} oglądania dla bogactwa consumeth ciała i
Pielęgnacja ich driveth od snu.
{31:2} oglądanie opieka nie pozwoli człowiek snu, jako ból
choroby kruszy snu,
{31:3} bogatych Bóg wielki pracy gromadzenie bogactwa
ze sobą; i gdy on resteth, jest wypełniona jego delikatne.
{31:4} laboureth ubogich w jego biedny nieruchomości; i kiedy
on
leaveth, jest on nadal potrzebujących.
{31:5} Kto miłuje złoto nie należy uzasadnić, a on
który idzie korupcji mają tyle ich.
{31:6} złota ma już ruina wielu i ich
zniszczenie był obecny.

{31: 7} jest potknięcia im, które poświęcić:
go, a każdy głupiec bierze się z nimi.
{31: 8} błogosławiony jest bogate, które znajduje się bez skazy,
i Bóg nie poszedł po złoto.
{31: 9} kto to jest? i będziemy nazywać go błogosławionym: dla
wspaniałe rzeczy Bóg zrobił wśród swego ludu.
{31: 10} kto hath zostały próbował w ten sposób i znaleźć
idealny?
następnie niech chwała. Kto może obrazić, a kto nie ma
obrażony? lub zrobić zło, i ono nie zrobił?
{31: 11} jego towary mogą być ustalone, a
Kongregacja ogłasza jego jałmużny.
{31:12} Jeśli jesteś siedzieć przy stole obfitych, nie bądź chciwy
na
go i powiedzieć nie, tam jest dużo mięsa na nim.
31: {13} Pamiętaj że wicked eye jest zła rzecz: i
co powstaje więcej złych niż oko? w związku z tym to
weepeth na każdą okazję.
{31:14} odcinek nie podnoś ręki gdzieśkolwiek on patrzy,
i wepchnął go z nim nie danie.
{31:15} sędzia nie swego bliźniego przez siebie: i być

dyskretny w każdym punkcie.
{31:16} jeść jak przystoi na człowieka, tych rzeczy, które są
Ustaw przed Tobą; i pożre Uwaga, zebys ty być znienawidzony.
{31:17} urlopu off pierwszy dla dobra maniery; i nie może być
nienasycona, zebys ty obrazić.
{31: 18} gdy cielesne wśród wielu, reach, nie Twoje
przede wszystkim rękę.
{31:19} A bardzo mało jest wystarczające dla człowieka dobrze
pielęgnować,
i on fetcheth nie jego wiatr krótki na jego łóżku.
31: {20} dźwięk sen przychodzi umiarkowane jedzenie: on riseth
na początku i jego rozum są z nim: ale ból oglądania,
i gniew, a bóle brzucha, są z nienasycona
człowieka.
{31: 21} i jeśli ty żeś zostali zmuszeni do jedzenia, Wstań, idź
dalej wymiotować, a ty będziesz miał odpoczynku.
{31: 22} mój syn mnie usłyszeć i gardzić mnie nie i w
ostatnio thou shalt znaleźć jak Tobie powiedział: w twoje czyny
być szybkie,
tak tam nie choroby przyjdzie do Ciebie.
{31: 23} i kto jest liberalne jego mięsa, ludzie będą mówić

dobrze o nim; i będzie raport jego dobre gospodarowanie
uważa, że.
{31: 24} ale przeciwko niemu, który jest niggard jego mięsa
całe miasto jest szmer; i świadectwa jego
niggardness nie powinny być podawane w wątpliwość z.
{31: 25} Shew nie twego valiantness wina; wino bowiem
zniszczyli wiele.
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{31: 26} pieca proveth krawędzi przez zanurzenie: więc doth
wino w sercach dumny drunkeness.
{31: 27} wina jest tak dobry jak życie człowiekowi, jeśli być
pijany
umiarkowanie: jakie życie jest następnie do człowieka który jest
bez wina?
za to został stworzony, żeby mężczyzn zadowolony.
{31:28} wina ewidentnie pijany i w sezonie zeń
radość serca, i radość umysłu:
{31,29} ale wina pijany z nadmiaru czyni goryczy
umysłu, burd i kłótnie.
{31: 30} pijaństwo powieksza wściekłość głupi dopóki
obrazić: diminisheth siły i czyni rany.

{31,31} nagany nie swego bliźniego w wino, i
gardzi nie w jego radości: dać mu nie despiteful słowa,
i naciśnij klawisz nie na niego z namawiał go [do picia.]
{32:1} Jeśli ty być nie wykonane wyciągu wzorca [z uczty]
siebie w górę, ale być wśród nich jako jeden z pozostałych; Weź
pracowity opieki nad nimi, a więc usiąść.
{32:2} i gdy uczyniłeś wszystkie Twoje biuro, weź twego
miejsce, żeś abyś był wesoły z nimi i otrzymywać
korony dla twego również zamawiania święto.
{32:3} Speak, ty, że sztuka starszy, za to przystoi na Tobie,
ale z osądu; i utrudniają nie musick.
{32:4} wlać w nie się słowa gdzie jest muzykiem, i
Shew nie dalej mądrość poza czasem.
{32:5} A koncert musick w bankiecie wina jest jako
SYGNET Karbunkuł w złoto.
{32:6} jak SYGNET szmaragd w pracy złota, więc
jest melodia musick z przyjemne wino.
32: {7} Speak, młody człowiek, jeśli będzie potrzebować od
Ciebie: i
Ale ledwie kiedy ty jesteś dwa razy zapytał.

{32:8} Pozwól Twojej wypowiedzi, być krótki, dużo zrozumienia
kilka słów; jako taki, który wie i jeszcze trzyma jego
język.
{32:9} Jeśli ty być wśród wielkich ludzi, aby nie siebie samego
równy z nimi; i kiedy starożytnych ludzie są w miejscu, nie
używać
wiele słów.
{32:10} przed idzie błyskawica grzmot; i przed
Zawstydzony człowiek pójdzie korzyść.
{32:11} betimes powstanie, a nie być ostatnim; ale Tobie się
domu bez zwłoki.
{32: 12} Weź twego rozrywką i robić, co chcesz:
ale grzech nie przez dumny mowy.
{32:13} i dla tych rzeczy błogosławi go, który uczynił,
i kto ma Cię uzupełniane z jego dobre rzeczy.
{32:14} kto miły pan otrzymają jego
dyscypliny; i Ci, którzy go szukają wcześnie odnajdzie korzyść.
{32: 15} kto szuka prawa napełnia się z nimi:
ale hipokrytą będzie obrażony tym uczestniczyć.
32: {16}, oni, którzy się boją Pana odnajdzie wyroku, oraz

rozpalać sprawiedliwości jako światło.
{32: 17} człowiek grzeszny nie być zganił, ale znalazł
Przepraszam, zgodnie z jego wolą.
{32:18} człowieka Rady będzie taktowny; ale
dziwne i dumni, że człowiek nie jest daunted ze strachu, nawet
wtedy, gdy
z siebie uczynił, bez adwokata.
{32:19} zrobić nic bez konsultacji; i kiedy Dales
gdy to zrobisz, nie żałować.
{32:20} Go nie w sposób, którym ty abyś spaść, i
potykać się nie wśród kamieni.
{32:21} nie będzie pewnie w zwykły sposób.
{32: 22} i uważaj na Twoje własne dzieci.
{32: 23} w każdej dobrej pracy zaufania Twoją duszę; do tego
jest
prowadzenie przykazań.
{32: 24} wierzy w Pan bierze uwagę na
przykazanie; i on, że nadzieję ma w nim te ceny przejazdu nigdy
nie
tym gorzej.
{33:1} nie jest nic złego zdarzyć się do niego, że miły

Pana; ale w pokusie nawet ponownie wybawi go.
{33:2} A mądry man kto nienawidzi nie prawa; ale, że jest
hipokryta jest tam jako statku w czasie burzy.
33: {3} człowiek zrozumienia nadzieję ma w prawo; i
prawo jest wierny aż do niego, jako programu oracle.
{33:4} przygotować co powiedzieć, a więc ty będziesz słyszał:
i wiążą się instrukcji, a następnie wprowadź odpowiedź.
{33:5} jest samym sercu głupi jak przestanę; i jego
myśli są jak toczenia pozwoliła.
33: {6} A koń ogier jest jako znajomego szyderczy, on
neigheth pod każdy jeden, który siedzi na nim.
{33:7}, dlaczego pewnego dnia drugiego, gdy jako wszystkie
excel
każdego dnia w roku świeci słońce?
{33:8} wiedza Pana byli
wyróżniająca: i zmienił, pory roku i święta.
{33:9} niektóre z nich uczynił on wysokiej dni, i
Święć ich, a niektóre z nich Bóg uczynił zwykłych
dni.
{33: 10} i wszyscy ludzie są z ziemi, i Adam

stworzony z ziemi:
{33: 11} w dużo wiedzy, Pan Bóg podzielił je,
i uczynił ich sposoby zróżnicowane.
{33: 12} niektóre z nich Bóg pobłogosławił i wywyższony i
Niektóre z nich on uświęcony i ustawić blisko siebie: ale
niektóre
z nich Bóg był przeklęty i przyniósł niskie i zwrócił się z
ich miejsca.
{33: 13} jak gliny jest w Pottera za rękę, moda, to w
jego radość: tak człowiek jest w ręku mu, że go, do
Renderowanie do nich jako liketh mu najlepiej.
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{33:14} dobre mieści się ze złem i życia przed śmiercią: tak
jest pobożny przeciwko grzesznika, a grzesznik przeciwko
Pobożny.
{33,15} tak spojrzeć na wszystkie dzieła najwyższego; i
Istnieją dwa i dwa, jeden przeciwko drugiemu.
{33:16} I awaked się ostatnio wszystkich, jako że duszę po
grapegatherers: przez błogosławieństwo Pana ja skorzystałem,
i tred mój tłocznia wina jak zbioru winogron.

{33: 17} rozważenia, który pracował I nie dla siebie tylko, ale
dla nich wszystkich, którzy szukają nauki.
{33: 18} usłyszeć mnie, O wy wielcy ludzie, i
słuchać uszami, ye władców Zgromadzenia.
{33:19} nie twego syna i Żona, twego brata i przyjaciela,
władzy nad tobą, a ty żyjesz i dać nie Twoje towary do
inny: zeby go żałować Cię, a ty intreat dla tego samego
ponownie.
{33: 20} jeśli i dopóki ty żyjesz, żeś oddech w Tobie,
dać nie siebie nad któreś.
{33: 21} lepiej to, że Twoje dzieci powinny dążyć do
Tobie, niż ty stoisko żebyś ślubował do ich uprzejmości.
{33:22} w twoje czyny zachować dla siebie prymat;
urlopu nie plama swoim imieniem.
{33:23} w czasie, kiedy ty będziesz zakończyć Twoje dni i
zakończyć twego życia, rozpowszechniać je dziedziczenia.
{33: 24} pastewnych, różdżki i obciążeń, są do dupy; i
chleb, korekty i pracy dla pracownika. .
{33:25} Jeśli ty Twego sługi do pracy, thou shalt znaleźć
reszta: ale jeśli ty niech Przejdź bezczynności, dążą do wolności.

{33:26} A jarzmo i kołnierzyk kokarda szyi: tak
tortur i mąk dla złego sługę.
{33:27} Wyślij go do pracy, że nie być bezczynności; dla
Bezczynność uczy wiele złego.
{33:28} ustawić go do pracy, jak to pasuje do niego: Jeśli nie
posłuszny, umieścić na więcej ciężkich kajdany.
{33: 29}, ale nie być nadmierne w kierunku dowolnego; i bez
uznania nic.
{33:30} Jeśli ty masz sługę, niech będzie Tobie jako
siebie samego, bo Żeś kupił go z ceną.
{33: 31} Jeśli ty masz sługę, prosić go jak brata:
na ktores go, potrzebuje od prawość duszy: Jeśli ty
prosić go zło, a on uruchomić od Ciebie, w jaki sposób czy ty
Idź go szukać?
{34: 1} nadziei człowieka void zrozumienia są daremne
i false: i marzenia Podnieś głupców.
{34:2} kto regardeth marzenia przypomina mu, że catcheth
w cień i kroczą po wiatr.
{34:3} wizji, snów jest podobieństwo jednego
rzeczy do innego, nawet jak na podobieństwo twarzą w twarz.

{34:4} z nieczyste, co może być oczyszczone? i
od tego czegoś co jest false co prawda może przyjść?
{34: 5} Wróżby i soothsayings, marzenia, są
próżno: i fancieth serca, jak serce kobiety w travail.
{34: 6} Jeśli nie być wysłane z najbardziej wysoko w twego
odwiedzin, ustawić Twoje serce nie na nich.
{34: 7 zatacza} dla marzeń wielu zwieść, i mają
nie powiodło się, że ufają im.
{34:8} prawa można znaleźć idealne bez kłamstwa: i
mądrość jest perfekcja do wiernych usta.
34: {9} człowieka, że Bóg podróżował wie wiele rzeczy;
i kto ma duże doświadczenie będzie zadeklarować mądrości.
{34: 10} kto ma doświadczenie nie zna trochę: ale on
że Bóg udał jest pełna roztropności.
{34: 11} gdy pojechałam, widziałem wiele rzeczy; i ja
zrozumieć więcej niż mogę wyrazić.
{34:12} ofttimes był w niebezpieczeństwie śmierci: jeszcze
byłem
dostarczane z powodu tych rzeczy.
{34:13} ducha tych, którzy się boją Pana żyć;

ich nadzieją jest w nim, że saveth je.
{34:14} kto miły pan nie ma strachu, ani być
boi się; on jest jego nadziei.
{34:15} błogosławiony jest duszą mu, że miły pan:
do kogo on wyglądać? i kim jest jego siła?
{34: 16} dla oczy Pana są na nich, że miłość
go, on jest ich ochrony potężny i silny pobytu, obrony
od ciepła oraz osłonę od słońca w południe, zachowania
z przeszkodą i pomoc od upadku.
{34: 17:} wzbudza duszy i lighteneth oczy: on
daje, zdrowia, życia i błogosławieństwo.
{34:18} on, że sacrificeth rzeczy bezprawnie zdobyć,
jego oferta jest śmieszne; i dary niesprawiedliwe mężczyźni nie
są
akceptowane.
{34:19} najwyższego nie jest zadowolony z oferty
zły; nie jest on uspokojenie za grzech przez tłum
z ofiary.
{34: 20} kto niesie ofiarę dóbr
biedny czyni jako jeden, który zabija syna przed jego ojciec

oczy.
{34: 21} chleb potrzebujących jest ich życie: on,
defraudeth mu jego jest człowiekiem z krwi.
{34:22} który gładzi życia jego sąsiad
slayeth mu; a on, że defraudeth robotnik jego wynajem
jest bloodshedder.
{34: 23} gdy jeden buduje, i inny pulleth w dół,
Jakie zyski zostały one następnie ale pracy?
{34:24}, gdy jeden modli, i inny curseth, których
głos będzie Pan usłyszeć?
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{34:25} on, że washeth sobie po dotykania
martwe ciało, jeśli dotyka go ponownie, co żarliwą jego prania?
{34: 26} tak to jest z człowiekiem, który fasteth za jego grzechy,
i
idzie się ponownie i czyni to samo: kto wysłucha jego życzenia?
lub co jego upokorzenia mu zysk?
{35:1}, który strzeże prawa zeń tyle ofert:
on, który bierze uwagę na przykazania offereth pokoju
oferując.

{35:2}, requiteth goodturn offereth mąki pszennej;
i on, który daje jałmużnę sacrificeth pochwały.
{35:3}, aby odejść od niegodziwości jest miłe rzeczy
Pana; i porzucenie nieprawości jest ofiarą przebłagalną.
{35:4} Thou shalt nie będzie pusta przed Panem.
{35,5} dla wszystkich tych rzeczy [mają do zrobienia] z powodu
przykazanie.
{35:6} oferty sprawiedliwych czyni tłuszczu ołtarza,
i jest słodki delektować się ich przed najbardziej wysokiej.
{35:7} w ofierze tylko człowiek jest dopuszczalne. i
jego pomnik jest nigdy nie zostanie zapomniany.
{35:8} daj Pan jego cześć z dobrym okiem, i
zmniejszyć nie urodzajów Twoje ręce.
{35:9} w wszystkie Twoje prezenty shew pogodne oblicze, i
poświęcić twego dziesięcinę z weselem.
{35:10} dać do najbardziej wysokiej według jak on
wzbogacony Tobie; i jak ty żeś dostał, daj z wesoły
oczu.
{35:11} dla Pana recompenseth i będzie Ci dać
siedem razy tyle.

{35: 12} nie sądzę aby uszkodzony z darami; dla takich on
nie otrzyma: i zaufania nie do niesprawiedliwych ofiary; dla
Pan jest sędzia, i z nim jest nie szanuje osób.
{35:13} nie zaakceptuje osobę wobec ubogich
człowiek, ale będzie usłyszeć modlitwy uciśnionych.
{35: 14} on nie lekceważy błagania
sieroty; ani wdowa, gdy ona poureth się jej
reklamacji.
{35: 15} czy nie łzy spływają w dół wdowy policzki?
i nie jest jej krzyk przeciwko niemu, który naraża ich upadku?
{35:16} on, że tak Pan przyjmuje się z
korzyść, a jego modlitwy dotrze do chmury.
{35: 17} modlitwa pokornym pierceth chmury: i
aż się prawie, nie będą pocieszeni; i nie będzie
odejść, aż do najwyższego ujrzą ocenić sprawiedliwie,
i wykonać wyrok.
35: {18} dla Pana nie będzie luzu, nie będzie
Potężny cierpliwość wobec nich, aż on mieć pobici w
Sunder biodra niemiłosierny i zemsty repayed
się z poganami; aż mu zabrano mnóstwo

dumni i złamane berło niesprawiedliwych;
{35: 19} aż on spowodował, że do każdego człowieka, zgodnie z
jego czyny i do dzieła ludzi zgodnie z ich
urządzenia; aż on mają oceniać przyczyny swojego ludu, i
były one radować się jego miłosierdzie.
{35:20} miłosierdzie jest porę w czasie ucisku, jako
chmury deszcz w czasie suszy.
{36:1} zmiłuj się nad nami, Panie, Boże, i
Oto nam:
{36:2} i wysłać Twój strach na wszystkie narody, które szukają
nie po Tobie.
{36:3} Lift Twoją rękę przeciwko dziwne Narodów, i
Niech zobaczą Twoją moc.
{36:4} jak ty byłeś uświęceni w nas przed nimi: tak być
powiększony ty wśród nich przed nami.
{36,5} i niech wiedzą, jak wiemy, Tobie,
że nie ma, bez Boga, ale tylko ty, Boże.
{36:6} pokażę nowe znaki i zrobić inne dziwne cuda:
chwalić, Twoja ręka i twego prawego ramienia, który może
określone

Twoje cudowne czyny.
{36:7} podnieść oburzenie i wylać gniew: wziąć
od przeciwnika i zniszczyć wroga.
{36:8} Sake czas krótki, pamiętaj Przymierza, i
Niech je zadeklarować Twoje cudowne dzieła.
{36:9} pozwolił mu, że escapeth być spożywane przez
wściekłość
ogień; i niech zginie które uciskają ludzi.
{36:10} Smite w sunder głowami władców
pogan, co powiedzieć, nie jest niczym innym, ale my.
{36:11} zgromadzić wszystkich pokoleń i dziedziczenie
Ty je od początku.
{36:12} O Panie, zmiłuj się na ludzi, że jest
wywoływana przez imię Twoje i na Izraela, którego ty żeś o
nazwie
swego pierworodnego.
{36:13} O być miłosierny do Jerozolimy, Twego świętego miasta,
miejsce swego spoczynku.
{36:14} wypełnić Sion z twego niewypowiedziane wyroczni i
Twój
ludzie z Twej Chwały:

36: {15} dać świadectwo do tych, które Dales
posiadał od początku i podnieść proroków,
zostały w imię Twoje.
{36:16} Nagroda im, które czekać na Ciebie i niech Twoje
prorocy znaleźć wiernych.
{36:17} O Panie, wysłuchaj modlitwy dopomóż swym sługom,
według błogosławieństwo Aarona nad swego ludu, który
wszystkie
te, które mieszkają na ziemi może wiedzieć, że Tyś
Pan, wiecznego Boga.
{36: 18} brzuch devoureth wszystkich mięs, jeszcze jest jeden
mięsa
lepszy od drugiego.
{36:19} jak podniebienie tasteth nurków rodzaje dziczyzny: tak
Czyż sercu zrozumienie FAŁSZ przemówień.
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{36:20} A uzyskany serca sprawia, iz ciężar: ale człowiek
doświadczenie będzie zrekompensować mu.
{36: 21} kobieta otrzyma każdy człowiek, jeszcze jest jeden
Córka jest lepszy od drugiego.
{36:22} piękno kobiety cheereth

Kto miłuje, nic lepszego, oblicze i człowiek.
{36:23} Jeśli istnieć dobroci, łagodności i komfort, w
jej język, następnie nie jest jej mężem, tak jak inni ludzie.
{36: 24} mówić mu, że getteth żonę po posiadanie,
pomocy jak do siebie i filar odpoczynku.
{36:25} gdzie żywopłot nie jest, tam jest posiadanie
zepsute: i kto ma nie żona będzie wędrować w górę i w dół
żałoby.
{36,26} kto będzie dobrze zaufania złodziej mianowany, który
skippeth z miasta do miasta? tak [kto uwierzy] człowiek który
Bóg nie ma domu i lodgeth gdziekolwiek noc bierze
go?
{37,1} co kolega mówi, ja też jestem jego przyjaciel: ale ma
znajomego, który jest tylko znajomego w nazwie.
{37:2} nie jest go żal aż do śmierci, gdy towarzysz i
przyjaciel zwrócił się do wroga?
{37:3} O niecne wyobraźni, skad szedłeś ty do
pokrycie ziemi z oszustwa?
{Vajikra 37: 4} jest towarzyszem, który się raduje
dobrobytu, przyjaciela, ale w czasie ucisku będzie

przeciwko niemu.
{37:5} jest towarzyszem, który helpeth jego przyjaciel dla
brzuch i bierze górę buckler przed wrogiem.
{37:6} zapomnieć nie Twój przyjaciel w twego umysłu i nie
może być
niepomny go w swego bogactwa.
{37:7} extolleth każdy doradca radca; ale tam jest
pewne, że counselleth dla siebie.
{37:8} Uważaj doradcy i wiem przed czym
potrzeby, które on hath; bo on Ci doradzę dla siebie; zeby lany
on
dużo na Ciebie,
{37:9} i powiadam Tobie, Twój sposób jest dobry: i
potem on stanąć po drugiej stronie, aby zobaczyć, co będzie
spotkać
Tobie.
{37:10} Consult nie z jednym, który suspecteth Tobie: i
Ukryj mię od takich jak zazdrość Cię.
{37: 11} nie konsultuje się z kobietą, dotykając ją o
kim ona jest zazdrosny; żadna z tchórzem w sprawach
wojny; ani z kupcem dotyczących wymiany; ani z

nabywcy sprzedaży; ani z zazdrosny człowiek wdzięczność;
ani z niemiłosierny człowieka dotyka życzliwość; ani z
leniwi do każdej pracy; ani z najemnikiem na rok
prac wykończeniowych; ani z bezczynności sługa biznes:
Rozsądźcie nie w każdej sprawie adwokata.
{37: 12}, ale być stale z pobożny człowiek, któremu ty
wiesz, wypełnianie przykazań Pana, którego,
umysł jest według twego umysłu i będzie żal z Ciebie, jeśli
Thou shalt zbankrutować.
{37:13} i niech radca twego serca stoisko: dla
żaden człowiek nie jest bardziej wierny Tobie niż to.
{37: 14} dla umysłu człowieka kiedyś jest przyzwyczajenie
powiedzieć mu
więcej niż siedem Strażnicy, które siedzą nad w wysokiej wieży.
{KS 37: 15} i przede wszystkim tym modlić się do najwyższego,
że on
będą kierować drogę Twoją w prawdzie.
Powodu {37: 16} niech go przed każdym enterprize i
doradzicie przed każdego działania.
{37:17} oblicze jest oznaką zmiany
serca.

{37:18} czterech sposób rzeczy pojawiają się: dobra i zła, życia
i śmierć: ale języka kto panuje nad nimi nieustannie.
{37: 19} jest jeden, który jest mądry i uczy wiele, i
jeszcze jest nierentowna do siebie.
{37:20} jest jednym sheweth mądrości w słowach, i
jest znienawidzony: ma on bez środków do życia żywności.
{37: 21} dana jest łaska nie, go od Pana,
ponieważ jest on pozbawiony wszelkiej mądrości.
{37: 22} jest inny mądry do siebie; i owoce
zrozumienie są godne pochwały w ustach.
{37:23} mądry człowiek instructeth ludu; i owoce
jego zrozumienie nie fail.
{37:24} mądry człowiek jest wypełniany błogosławieństwo; i
wszystkie
one, które go zobaczyć liczy go szczęśliwy.
{37: 25} dni życia człowieka może być ponumerowane:
ale dni Izraela są niezliczone.
{37: 26} mądry człowiek odziedziczą chwałę wśród swego ludu,
i jego nazwa jest bezterminowa.
{37: 27} mojego syna, udowodnić Twoją duszę w Twoje życie i
zobacz, co jest

zła dla niego, a nie, że aż go dać.
{37: 28} dla wszystkich rzeczy nie są korzystne dla wszystkich
ludzi,
ani bowiem każdej przyjemności duszy w każdej rzeczy.
{37:29} nie jest nienasycona w żadnej rzeczy, delicje, ani zbyt
chciwy na mięso:
{37: 30} na nadmiar mięsa zeń choroby, i
obżarstwa zamieniają się w choler.
{37:31} przez obżarstwa mają wielu zginęło; ale on że
bierze uwagę prolongeth jego życia.
{38:1} cześć lekarza z honorem mu
do zastosowań, które może macie o nim: dla Pan
stworzył go.
{38:2} najwyższego przychodzi uznaje się uzdrowienia, a on
odbierać cześć króla.
{38:3} umiejętności lekarza powinny podnieść głowę:
i w oczach ludzi wielki ma on w podziw.
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{38:4} Pan Bóg stworzył lekarstwa ziemi;
i on, że jest mądry nie będzie ich brzydzić.

{38:5} nie było słodkie wody wykonane z drewna, który
cnoty jego może być znany?
{38:6} i mi dał mężczyzn umiejętności, że może on być
honorowane w jego wspaniałe dzieła.
{38:7} z taką Czyż on leczyć [mężczyzn] i gładzi
boleści.
{38:8} takich Czyż aptekarz zrobić konfekcji;
i jego dzieł jest bez końca; i od niego jest pokojem nad
całej ziemi,
{38,9} mojego syna, w Twoje choroby nie być zaniedbania: ale
modlić się
do Pana a on pozwoli Tobie cały.
{38: 10} odstawić od grzechu i słusznie, zamówić Twoje ręce
i oczyścić twego serca, z wszystkich niegodziwości.
{38:11} dać na słodko savour i pomnik grzywny
mąki; i tłuszczu, oferując, co nie jest.
{38: 12} następnie dać miejsce do lekarza, dla Pana
stworzył go: niech nie pójdę z Tobą, bo ktores
go potrzebuje.
{38:13} jest to czas, kiedy w ich ręce jest dobry

sukces.
{38: 14} są również modlą do Pana, że on
to, co dać na łatwość i środek, aby prosperował
przedłużyć życie.
{38: 15} on, który grzeszy przed jego Maker, niech wpadnie
ręka lekarza.
{38:16} mojego syna, niech spadają na martwych, łzy i
zaczynają lament, jak gdyby ty gdy poniosła ogromne szkody
samego siebie;
a następnie pokrycie jego ciało, według zwyczaju, i
zaniedbania nie jego pochówku.
{38,17} gorzko płakać i zrobić wielki jęczeć i użyć
lament, jak on jest godny i że dzień lub dwa, zebys ty
być zła, mówi: a następnie comfort z samego siebie dla twego
uczucie ciężkości.
{38:18} za śmierć przychodzi uczucie ciężkości i ciężar
w sercu kruszy siły.
{38:19} w niedoli także smutku zbywa: i życie
ubogich jest przekleństwo serca.
{38:20} ma ciężaru do serca wziąć: jazdy, i

Członkowskie zakończenia ostatni.
{38:21} to nie zapominaj, tam jest, nie włączając ponownie: ty
będziesz nie zrobić mu dobry, ale boli samego siebie.
{38:22} Zapamiętaj mój wyrok: Albowiem Twoje również będą
tak; wczoraj dla mnie i dzień dla Ciebie.
{38: 23} po zmarłych jest w spoczynku, niech jego pamięci
reszta; i pocieszeniem jest dla niego, gdy jego duch jest
zmarłych
od niego.
{38:24} mądrości mędrca przychodzi przez
możliwości spędzania wolnego czasu: a kto ma mały biznes
staje się mądry.
{38:25} jak on się mądrości, który trzyma pługa,
i że glorieth w poganiać, który driveth wołów i jest
zajęte w twórczych, i których talk jest z wołami?
{38: 26} hojniejszą daje jego głowy, by bruzdy; i jest
sumienny dać kine pastewnych.
{38: 27} tak co cieśli i workmaster, że
laboureth noc i dzień: i cięte, że grób uszczelnienia,
i pracowity zrobić wiele i dać sobie

do fałszywych zdjęć i pilnować, aby zakończyć pracę:
{38:28} smith również siedząc przy kowadle, i
biorąc pod uwagę prace żelaza pary ogień wasteth jego
ciele, a on fighteth z ciepła pieca: hałas
młoteczek i Kowadełko jest zawsze w jego uszy i oczy
Spójrz jeszcze na wzór to, co on czyni; był
postawił jego umysł, aby zakończyć pracę i watcheth do Polski
to
idealnie:
{38:29}, więc doth potter siedział w jego pracy i obracając
koła o z jego stóp, którzy zawsze starannie mieści się w
jego praca i czyni jego pracy przez numer;
{38: 30} glina glina z jego ramienia i boweth
w dół siły przed jego stóp; on sam prowadzić applieth
na przestrzeni; i on jest sumienny aby czyste pieca:
{38: 31}, wszystkie te zaufania do ich rąk: każda jest
mądry w jego pracy.
{38:32} bez nich nie może być zamieszkane miasto: i
nie zamieszka gdzie będzie, ani iść w górę i w dół:
{38:33} nie są poszukiwane w apetyczne śniadania oraz Rady,

ani siedzieć wysoko w Zgromadzeniu: one nie obraduje
sędziów siedziska, ani zrozumieć zdanie wyrok: oni
nie można zadeklarować, sprawiedliwość i sąd; i nie są
znaleziono, gdzie mówi się przypowieści.
{38: 34}, ale będą one utrzymać stan świata, i
[wszystkie] ich pragnienie jest w pracy swojego rzemiosła.
{39:1} ale on, który daje jego umysł z prawem najbardziej
Wysoki i zajmuje w jego medytacji, będzie dążyć
się mądrości starożytnych i być zajęte w
proroctwa.
{39:2} będzie zachowywał wypowiedzi znanych ludzi:
a gdzie subtil przypowieści, on będzie tam również.
{39:3}, że będą szukać tajniki grób zdań,
i być obeznani w dark przypowieści.
{39:4} ma on służyć wśród wielkich ludzi i pojawiają się
przed książąt: on będzie podróżować przez dziwne kraje; dla
kto próbował dobra i zła wśród mężczyzn.
{39:5} da jego serce już uciekać się do Pana
który uczynił go, będzie się modlić przed Wszechmogącym i
będzie

Otwórz usta w modlitwie i Błaganie zrobić dla swoich grzechów.
{39:6} gdy będzie wielki Pan, on wypełnia z
Duch zrozumienia: wyleje mądrych zdań,
i Dziękuj Panu w jego modlitwie.
Mądrość Syracha 625 Page (Ecclesiasticus)
{39:7} on kieruje jego adwokata i wiedzy i w
swoje tajemnice mu medytować.
{39:8}, po której shew dalej bierze to, co Bóg nauczył się,
i nie ma prawa Przymierza Pana chwały.
{39:9} jest wiele pochwalić jego zrozumienie; i tak
jak długo trwa świata, to nie osusza się jego
Pomnik nie będzie odbiegać od, i żyć będzie jego imię
z pokolenia na pokolenie.
{39: 10} Narodów są shew dalej jego mądrość i
Kongregacja ogłasza jego chwałę.
{39:11} Jeśli umarł, opuszcza nazwę większa niż
tysiąc: i jeśli on żyć, musi ją zwiększyć.
{39:12} jeszcze mogę więcej powiedzieć, co myślałem
po; dla przybywam jako Księżyc w pełni.
{39:13} Wysłuchaj ku mnie, wy, święte dzieci i dalej bud

Róża rośnie przez brook pola:
{39:14} i dać wy słodkie savour jako kadzidło, i
rozwijać się jako lily, słać zapach i zaśpiewaj piosenkę
chwalić, błogosławcie Pana w jego pracach.
{39:15} powiększyć jego nazwa się i dalej jego pochwały z
piosenki, usta i za pomocą spektrografu harps, a w nim chwaląc
wy tak powiem po ten sposób:
{39: 16} wszystkie dzieła Pańskie są powyżej dobry,
i żadnej ludziom dokonywane są w
powodu sezonu.
{39:17} i żaden nie może powiedzieć, co to jest? Przeto jest
które? w czasie dogodnym powinny wszystkie być starali się: o
przykazanie jego wody stanął jako sterty, a w
jego słowa usta zbiorniki wód.
{39:18} w jego przykazanie to zrobić cokolwiek
pleaseth mu; i żaden nie może utrudniać, gdy on będzie zapisać.
{39:19} uczynków ciała i wszystkie są przed nim, i
nic nie można ukrywał się przed jego oczami.
{39:20} widzi, widzi od wieczności do wieczności; i
nie ma nic Znakomity przed nim.

{39:21} A człowiek potrzebuje żeby nie powiedzieć, co to
jest? Przeto jest
które? bo on uczynił wszystkie rzeczy do ich zastosowań.
{39:22} jego błogosławieństwo pokryte suchym lądzie jako
rzeka, i
podlewać go jako powodzi.
{39: 23} jak Bóg odwrócił wody do saltness: tak
pogan posiądą swój gniew.
{39: 24} jak jego sposoby to zwykły do Świętego; tak są one
stumblingblocks do bezbożnych.
{39:25} dla dobra są dobre rzeczy stworzone z
Początek: tak złe rzeczy dla grzeszników.
{39:26} główny rzeczy do użytku całego człowieka
życia są wody, ognia, żelaza i soli, mąki pszennej, miód,
mleka i krwi winogron, olej i odzież.
{39:27} to wszystko to dla dobra do Boską: tak
grzeszników, które są włączone do zła.
{39: 28} nie być duchy, które są tworzone dla zemsty,
który w swojej fury leżał w pociągnięcia ból; w czasie
zniszczenie wylać swoje życie i uspokoić gniew
go, która przyniosła im.

{39:29} ognia i grad i głód i śmierć, wszystkie te
były tworzone dla zemsty;
{39: 30} zęby dzikich zwierząt i skorpiony, węże, i
Miecz ukarania grzesznika do zniszczenia.
{39:31}, oni będą się cieszyć w jego przykazania, a oni
powinny być gotowe na ziemi, kiedy konieczne jest; i kiedy ich
Nadszedł czas, one nie powinny przekroczyć jego słowa.
{39:32} w związku z tym od początku I został rozwiązany, a
myśli na te rzeczy i zostawili je na piśmie.
{39:33} wszystkie dzieła Pańskie są dobre: a on
dać wszystko, co potrzebne w odpowiednim sezonie.
{39: 34} tak, że człowiek nie może powiedzieć, to jest gorzej:
w czasie uznaje wszystkie dobrze być zatwierdzone.
{39:35} i dlatego zebyscie Chwalcie Pana z całą
serce i usta i błogosławię imię Pana.
40: {1} świetny travail jest utworzony dla każdego człowieka i
ciężkie jarzmo jest na synów Adama, od dnia,
idą z łona swojej matki, aż do dnia,
Powrót do matka wszystkich rzeczy.
{40: 2} ich wyobraźnię, co nadejdzie, i dzień

śmierci, [problem] ich myśli i [przyczyna] strach serca;
{40, 3} od niego, który siedzi na tronie chwały, aż do
go, który upokorzył w ziemi i popiołów;
{40:4} od niego, że weareth fioletowy i korony, aż do
mu, że jest ubrany z lniana sukienka.
{40:5} gniew i zazdrość, kłopoty i unquietness, strach
śmierć i złość i kłótnie, a w czasie odpoczynku po jego
łóżko jego sen, zmienić jego wiedzy.
{40:6} niewiele lub nic nie jest jego odpoczynku, a potem on
jest w
śnie, jak w dniu czuwać, kłopoty w
Wizja jego serce, tak, jakby były uciekł z bitwy.
{40:7}, gdy wszystko jest bezpieczne, awaketh i marvelleth że
strach był niczym.
{Iz 40, 8} [takie rzeczy] do każdego ciała, zarówno mężczyzna i
bestia i który jest sevenfold więcej na grzeszników.
{40:9} śmierci i rozlewu krwi, walki i miecz,
katastrofy, klęski głodu, ucisku i plagi.
{40:10} te rzeczy są tworzone dla wicked i dla
ich ofierze przyszedł potop.

{40:11} przemieni się wszystkie rzeczy, które są na ziemi
Ziemia znów: i to, co jest wód powrócić do
morzu.
{40:12} wszystkie korupcji i niesprawiedliwości osusza się: ale
true do czynienia trwać na wieki.
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{40: 13} towarów z niesprawiedliwych, suszy jak
rzeki i powinny zniknąć z hałasu, jak wielki grzmot w
deszcz.
{40:14}, podczas gdy był on jego rękę, on się weselił: tak
przestępców przyjdzie na niczym.
{40:15} dzieci bezbożnych nie przyniesie
wiele oddziałów: ale są jako nieczyste korzeni po hard rock.
{40:16} chwast rośnie na każdym wody i bank
Rzeka jest przyciągana przed wszystkie trawy.
{40:17} Bountifulness jest jak najbardziej owocne ogród, i
mercifulness trwa na wieki.
{40:18} do pracy i do treści z, że Bóg człowieka,
to słodkie życie: ale on, że znalazł skarb jest nad nimi
zarówno.

{40:19} dzieci i budynek miasta nadal
mężczyzna ma na imię: ale bez winy żony liczy się nad nimi
zarówno.
{40:20} wina i musick radować serce: ale miłość
mądrości jest powyżej ich obu.
{40: 21} rury i psaltery zrobić słodkiej melodii:
ale przyjemny język jest powyżej ich obu.
{40: 22} Twoje oko desireth korzyść i piękna: ale bardziej
niż zarówno kukurydzy podczas to jest zielony.
{40:23} A przyjaciel i towarzysz nigdy nie spotkać źle: ale
powyżej zarówno jest żona z mężem.
{40:24} braci i pomoc są przeciwko ucisku: ale
jałmużnę dostarczają więcej niż ich obu.
{40:25} złota i srebra sprawiają stóp wyróżniają się: ale
adwokat jest ceniony nad ich obu.
{40: 26} bogactwa i siły podnieść serce: ale strach
Pana jest nad nimi zarówno: tam jest nie ma w obawie
Pana i któryby to nie szukać pomocy.
{40}: 27 bojaźń Pańska jest owocne ogród, i
wytrzymałby mu przede wszystkim chwały.

{40:28} prowadzić mój syn, nie życie żebraka; lepsze jest
umrzeć, niż aby zacząć.
{40: 29} życie mu, że dependeth na innym człowiekiem
tabela nie jest wliczany do życia; bo on sam polluteth
z mięsem innych ludzi: ale mądry człowiek dobrze
pielęgnowane będą
Strzeż się ich.
{40:30} czegoś żebranie jest słodko w ustach bezwstydny:
ale w brzuchu spali ogień.
{41:1} O śmierci, jak gorzki jest pamięć o Tobie do
człowiek żyje, że w stanie spoczynku w jego posiadłości, do
człowieka który
nic nie pojmuj go Bóg, i że Bóg dobrobytu we wszystkich
rzeczy: tak, aż mu, że jeszcze jest w stanie odbierać mięsa!
{41:2} O śmierci, dopuszczalne jest Twoje zdanie do
potrzebujących,
i mu, którego siła lamie, który jest teraz w ostatnim
wieku i jest zirytowany, wszystkie rzeczy i do niego, który
despaireth,
i Bóg stracił cierpliwość!
{41:3} strach nie wyrok śmierci, je zapamiętać

który był przed Tobą, i które przychodzą po; do tego jest
zdanie Pana na wszelkie ciało.
{41:4} i dlaczego ty jesteś przeciwko przyjemność z najbardziej
Wysoka? istnieje nie Inkwizycja w grobie, czy ty
żyli, dziesięć, lub sto czy tysiąc lat.
{41:5} dzieci grzesznicy są obrzydliwe dzieci,
i te, które są obeznani w mieszkaniu bezbożnych.
{41, 6} dziedziczenia grzeszników dzieci zginą,
i ich potomstwo mają wieczyste wyrzut.
{41: 7 niezapisali} dzieci będą narzekać bezbożnych ojca,
ponieważ są one wyrzucał dla jego dobra.
{41:8} być Biada wam, bezbożnych ludzi, które mają:
Forsaken prawa Boga Najwyższego! bo jeśli wy wzrost, to
ma na celu zniszczenie:
{41:9} i jeśli wy się urodzić, ye narodzi się przekleństwo: i
Jeżeli wy umrzeć, przekleństwo się swoją porcję.
{41: 10} wszystko, co są na ziemi ponownie zwróci na ziemię:
tak bezbożnych pójdzie z przekleństwem na zniszczenie.
{41:11} żałoby mężczyzn jest o ich ciała: ale
chory nazwa grzeszników zostać zgładzony.

{41:12} uwzględniając imię Twoje; do tego nadal
z Tobą powyżej tysiąca wielkie skarby złota.
{41:13} A dobrego życia Bóg ale kilka dni: ale dobre imię
trwa na wieki.
{41:14} moje dzieci, utrzymać dyscypliny w pokoju: dla
mądrość, która jest hid i skarb, który nie jest widoczny, co
zysk jest w ich obu?
{41:15} A człowiek, który hideth jego głupota jest lepszy niż
człowiek, który hideth jego mądrości.
{41:16} w związku z tym być Zawstydzony zgodnie z moim
słowem:
to nie jest dobre, aby zachować wszystkie shamefacedness; nie
jest to
w sumie zatwierdzone w każdej rzeczy.
{41:17} wstydzić whoredom przed Ojcem i
matka: i kłamstwo przed księciem i mocarz;
{41:18} przestępstwo przed sędzią i władca; z
nieprawości przed Zgromadzenia i osób; niesprawiedliwe
radzenia sobie
przed twego partnera i przyjaciela;
{41: 19} i kradzieży w zakresie miejsca, gdzie ty

sojournest, a w kwestii prawdy o Bogu i jego
Przymierze; i pochylić się z twego łokcia na mięso; i
z lekceważenie dawać i brać;
{41:20} i ciszy przed nimi, że salute thee; i
patrzeć na nierządnicy;
{41:21} i Odwracam twarz od twego kinsman; lub
zabrać część lub prezent; albo patrzeć na drugiego
żona mężczyzny.
{41:22} lub aby być overbusy z jego pokojówka i nie
w pobliżu jej łóżko; lub upbraiding przemówienia przed
przyjaciółmi; i
po ty żeś, upbraid nie;
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{41:23} lub iteracji i ponownie mówiąc że co
żeś wysłuchał; i odsłaniając tajemnic.
{41: 24} tak będziesz naprawdę Zawstydzony i aprobaty
przed wszystkim ludziom.
{42: 1} z tych rzeczy nie cierp wstydzić i zaakceptować
żadna osoba do grzechu, a tym samym:
{42,2} prawa najbardziej wysoki i jego Przymierza; i

wyroku, aby uzasadnić bezbożnych;
{42:3} Reckoning z Twoich partnerów i podróżnych; lub z
Dar dziedzictwa przyjaciół;
{42:4} z ścisłość równowagi i wagi; lub uzyskania
dużo czy mało;
{42:5} i kupców obojętny sprzedaży; znacznie
Korekcja dzieci; i zrobić po stronie zła
sługa krwawić.
{42:6} czy utrzymanie jest dobry, gdzie zło żona jest; i
Zamknij się, gdzie są wiele rąk.
{42: 7} Dostarcz wszystkie rzeczy w ilości sztuk i ciężaru; i
umieścić
wszystko na piśmie, że ty dajesz, lub receivest w.
{42: 8} nie wstydzić się poinformować nierozsądne i głupi,
i ekstremalnych wieku, który contendeth z tymi, które są
młody: w ten sposób będziesz naprawdę nauczył i
zatwierdzonych wszystkich
mężczyzn żyjących.
{42:9} waketh ojca dla córki, gdy żaden człowiek nie
to wie; i opieki dla niej gładzi snu: gdy ona
jest młody, zeby ona przeminie kwiat jej wieku; i

małżeńskim, zeby ona powinna być znienawidzony:
{42:10} w dziewictwo, zeby ona byli splugawieni i
dostał z dzieckiem w domu swojego ojca; i o
mąż, zeby ona powinna zachowywać siebie; a kiedy ona jest
żonaty, zeby ona powinna być jałowe.
42: {11} zachować się oglądać na bezwstydne Córka,
zeby ona uczynić cię pośmiewiskiem na Twoich wrogów i
powiedzenie w Miasto i wyrzut wśród ludzi, i
uczynić cię wstydzić przed tłum.
{42:12} Oto piękna nie każde ciało i siedzieć nie w
pośród kobiet.
{42:13} dla od odzieży przychodzi ćma i z
niegodziwość kobiet.
{42: 14} lepiej jest churlishness człowiekiem niż
uprzejmy Kobieta, Kobieta, mogę powiedzieć, które zeń wstyd
i bez zarzutów.
42: {15} będzie pamiętał dzieła Pana, i
zadeklarować rzeczy, które widziałem: W słowach Pana
są jego dzieła.
{42: 16} słońce, które daje światło patrzy na wszystko,

i jej praca jest pełen chwały Pana.
{42:17} Pan nie dał moc świętych
zadeklarować wszystkie jego wspaniałe dzieła, które
wszechmocny Panie
utwierdzona, cokolwiek to może być ustanowiony dla
Jego chwała.
{42:18}, on szuka się głęboko i serce, i
considereth urządzeń przebiegły: dla Pana wie wszystko
które mogą być znane, a on beholdeth oznaki świata.
{42:19} on declareth rzeczy, które są w przeszłości i dla
przyjść i odsłania etapy ukrytych rzeczy.
{42:20} nie escapeth go, ani żadnego słowa jest
przed nim ukryta.
{42:21} przyozdobił jego doskonałe prace
mądrość, a on jest od wieczności do wieczności: mu
mogą być dodawane, nic po prostu nie może on być
zmniejszone, a on
Bóg nie potrzebuje żadnych Doradca.
{42:22} Och jak pożądane są wszystkie jego prace! i że
człowiek może zobaczyć nawet do iskry.

{42:23} to wszystko na żywo i na zawsze pozostanie dla
wszystkich
zastosowań i oni są wszystko posłuszny.
{42: 24} wszystkie rzeczy są podwójne jeden przeciwko
drugiemu: i on
uczynił nic niedoskonała.
{42:25} jeden rzecz pomazał dobra lub innego: i
kto wypełnia z widząc jego chwała?
{43: 1} duma wysokość, jasne firmament,
piękno nieba, z jego chwalebne pokażę;
{43:2} słońca, kiedy to ostoi, deklarujący w jego powstanie
cudowny instrument, pracy najwyższego:
{43:3} w południe parcheth kraju, i kto może
przestrzeganie ich ciepła spalania?
{43,4} A człowiek nadmuch pieca jest w pracach, ciepła, ale
Słońce burneth góry trzy razy więcej; oddech
się ognisty oparów i posłanie jasny belki, to
dimmeth oczy.
43: {5} wielki jest Pan, który to; i o jego
przykazanie zabiegów pochopnie.
{43:6} zrobił księżyc również po to, aby służyć w jej sezon dla

deklaracji razy i znak świata.
{43:7} z księżyca jest oznaką święta, światło,
decreaseth w jej doskonałości.
{43:8} miesiąca jest wywoływana po jej nazwie, zwiększenie
wspaniale w jej zmianę, bycie narzędziem
armie powyżej, padające na firmamencie nieba.
{43:9} piękno nieba, blask gwiazd,
ornament daje oświetlenie w miejscach najwyższego Pana.
{43:10} o przykazanie Najświętszy będą
stoją w ich kolejności i nigdy nie osłabło w swoich zegarków.
{43:11} wygląd po tęczy i Chwalcie go, że
to; bardzo piękny jest w jego jasność.
{43:12} compasseth nieba o sławnych
koło, a ręce najwyższego mają ugiętych go.
{43:13} przez jego przykazania, on czyni śnieg spadnie
Aplace i abyśmy szybko błyskawice jego wyroku.
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{43:14} przez to skarby są otwarte: i chmury
lecieć dalej, jak kury.
{43:15} przez jego wielką moc, on czyni firmę chmury,

i grad są złamane małe.
{43:16} na jego widok gór są wstrząśnięte, a na jego
będzie południowy wiatr wieje.
{43:17} hałasu thunder czyni ziemi
drżeć: więc doth Północnej burzy i wicher: jako
ptaki latające on wżdy mu śnieg i spada w dół
jego jest jako oświetlenie koników polnych:
{43:18} oko marvelleth o piękno biel
jego i serce jest zdumiony pada to.
{43:19} szronu, również w postaci soli, on poureth na ziemi,
i jest zaschniętą, to lieth na szczycie ostry stawki.
{43:20} gdy zimny północny wiatr wieje, a woda
jest zakrzepła w lód, to zostaje na każde spotkanie
razem z wodą i clotheth na wodzie z
Napierśnik.
{43: 21} devoureth góry i burneth
pustyni i consumeth trawa ognia.
{43:22} A obecny środek wszystkich jest mgła, pochodzących
szybko rosy, jadąc po ciepła refresheth.
{43:23} przez jego adwokata, on appeaseth głębokie, i

nim planteth wyspy.
{43:24}, te, które pływają na morze mówić o
niebezpieczeństwie
jego art. i kiedy słyszymy to na własne uszy, możemy podziwiać
od tego miejsca.
{43,25} dla nich być dziwne i cudowne dzieła,
różnorodność wszelkiego rodzaju bestie i wieloryby utworzone.
{43: 26} przez niego na koniec je bowiem sukces zamożnych,
i przez swoje słowo składają się wszystkie rzeczy.
{43:27} możemy mówić dużo i jeszcze przyszedł krótki:
przeto w sumie, on to wszystko.
{43:28} jak będziemy w stanie go powiększyć? on jest
Świetne powyżej wszystkie jego prace.
{43:29} Pan jest straszne i bardzo wielki, i
wspaniałe jest jego moc.
{43: 30} gdy wy chwalić Pana, wywyższa go jak najwięcej
wy może; dla nawet jeszcze on znacznie przekracza: a kiedy wy
wywyższać
niego, mobilizować wszystkie swoje siły, a nie być
zmęczony; dla wy może
nigdy nie idzie dostatecznie daleko.

{43:31} ktoż mu, że może on nam powiedzieć? i
kto go powiększyć, jak on jest?
{43:32} są jeszcze ukrył rzeczy większe niż te, dla
widzieliśmy tylko kilka jego utworów.
{43:33} dla Pan wszystko uczynił; i do
pobożny Bóg mądrości on podane.
{44:1} niech nas teraz pochwały znanych ludzi i naszych ojców
że był ojcem nas.
{44:2} Pan Bóg uczynił wielką chwałę przez nich
poprzez swą wielką władzę od początku.
{44:3} takich jak mieć władzę w swoich królestw, mężczyzn
znany ze swojej mocy, dając Rady przez ich
zrozumienie, a deklarując proroctwa:
{44:4} przywódców narodu przez ich rad i
Poznaj ich wiedzy na temat uczenia się dla ludzi, mądrych i
wymowne są ich instrukcje:
{44:5} takich jak okazało się, utworów muzycznych i recytowane
wiersze na piśmie:
{44: 6} bogatych mężczyzn wyposażone w zdolność, spokojnie
żyć

w ich siedzib:
{44:7} wszystkie te były honorowane w narodziech ich, i
były na chwałę ich razy.
{44:8} nie być z nich, które pozostawili nazwę
im, że ich chwali może być zgłaszane.
{44:9} i niektóre tam być, które mają nie pomnik; kto
poginęli, jakby nigdy nie byli; i są
stać się tak, jakby one nigdy się nie narodził; i ich
dzieci po nich.
{44:10}, ale były to miłosierny mężczyźni, których
sprawiedliwość bowiem nie została zapomniana.
{44:11} z ich nasion stale pozostają dobre
Dziedziczenie i ich dzieci są w ramach Przymierza.
{44: 12} ich nasion stoi szybko, a ich dzieci do
ich dobra.
{44:13} ich nasion pozostają na zawsze i ich chwały
osusza się nie.
{44:14} ich ciała spoczywają w pokoju; ale ich nazwy
żyje na wieki.
{44:15} ludzie będą mówić ich mądrości i

Zgromadzenia pokażę dalej ich pochwały.
{44:16} Enoch Panu i została przetłumaczona,
jest przykładem nawrócenia do wszystkich pokoleń.
{44:17} został znaleziony Noah, doskonały i sprawiedliwy; W
czas gniewu, który został zabrany w zamian [dla świata;]
w związku z tym był zostawił jako pozostałość na ziemię, gdy
powodzią.
{44:18} wieczne przymierze zostało zawarte z nim, że
wszystkie ciała powinien zginąć nie więcej przez powódź.
{44:19} Abraham był wielki ojciec wiele osób: w
chwały był tam podobny do niego;
{44: 20} który zachowywaliśmy prawo najwyższego i był w
przymierze z nim: założył Przymierza w ciele;
a kiedy był udowodnił, on okazał się wiernym.
{44:21} zapewnił mu przysięgą, w związku z tym że on
błogosławić Narodów w jego nasion, i że będzie
pomnożyć go jak proch ziemi i wywyższać jego nasienie jako
gwiazdy i spowodować dziedziczyć od morza do morza, i
od rzeki aż do najwyższej części gruntów.
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44: {22} z Isaac on ustalić podobnie [dla
Jego ojciec Abrahama sake] błogosławieństwo wszystkich ludzi i
przymierze i wykonane ono opierać się na głowy Jakuba. Był
przyznała mu w jego błogosławieństwo i dał mu
dziedzictwo i podzielić jego części; wśród dwunastu plemion
on ich część.
{45: 1} i przywiózł z niego miłosierny człowiek, który
upodobanie w oczach wszelkie ciało, nawet Mojżesz,
ukochanego
z Bogiem i ludźmi, którego pomnik jest błogosławiony.
{45:2} uczynił go jak do chwały świętych, i
powiększony go, tak, że jego wrogowie stanął w strachu przed
nim.
{45:3} przez jego słowa, które on spowodował cuda do
zaprzestania, i
chwałę mu w oczach królów i dał mu
Przykazanie dla jego osoby i wyniosłą mu część jego
chwały.
{45: 4} tak poświęcił mu w jego faithfuless i łagodność,
i wybrał go spośród wszystkich ludzi.
{45:5} uczynił go usłyszeć jego głos i przyniósł mu

ciemne chmury i dał mu przykazania przed jego
twarz, nawet prawo życia i wiedzą, że może
uczyć Jacob, jego Przymierza, Izrael i jego, i sądów.
{45:6} wysławiał Aaron, święty człowiek się do niego, nawet
jego brat, z pokolenia Lewiego.
{45: 7} wieczne przymierze z nim i
dał mu kapłaństwa wśród ludzi; został upiększony
go z księciem ozdoby i odział go z szaty
chwały.
{45:8}, włożył na niego doskonałą chwałę; i wzmocnić
go z bogatej szaty, z bryczesy, z długą szatę,
i naramiennik.
{45:9} i on mu otoczoną przez granaty, i
z wielu golden bells okrągłe o, że udał się tam
może być dźwięk i hałasu wykonane, który może być słyszany w
świątyni, na pamiątkę dzieci ludu;
{45:10} z święte szaty, z jedwabiu złoty i niebieski,
i fioletowy, prace embroidere, z pancerz
wyroku i z Urim i Tummim;
{45:11} z skręconych scarlet, praca przebiegły

robotnik, z kamieni szlachetnych graven jak uszczelnienia i
zestaw w
złoto, praca Jubiler, zapis grawerowane dla
wspomnienie po liczba plemion Izraela.
{45: 12} założył koronę złotą na czapkę, którym
był grawerowane świętości, ozdoba honoru, kosztowne
pracy, pragnienia oczu, spora i piękne.
{45:13} przed nim było nikogo takiego, ani
kiedykolwiek wszelki obcy je na, ale tylko jego dzieci i jego
wiecznie dzieci dla dzieci.
{45: 14} ich ofiary są całkowicie zużyte co
dzień, dwa razy nieustannie.
{45:15} Mojżesz konsekrował go i namaścił go z
Święty olej: to zlecił mu wieczny
przymierze i aby jego nasienie, tak długo jak niebo powinno
pozostaje, że powinna Pani minister mu i wykonać
Biuro kapłaństwa i błogosławi ludzi w jego imię.
{45:16} wybrał go spośród wszystkich ludzi żyjących do
zaoferowania
ofiary Pana, kadzidła i słodki savour, dla
Pomnik, do pojednania dla ludu.

{45:17} dał mu jego przykazań, i
organ w statucie orzeczeń, które on powinien uczyć
Jacob świadectwa, i informują o Izrael w jego prawa.
{45:18} obcych razem spisek przeciwko niemu, i
tępieni mu na pustyni, nawet mężczyźni, które były
Datanowi 's i Abiron's side i Zgromadzenia Core,
z furii i gniewu.
{45:19} to Pan widział, i to podobały mu i w
jego gniewne oburzenie były one spożywane: zrobił
cuda na nich, aby spożywać je z ognistym płomieniu.
{45:20} ale uczynił Aaron bardziej zaszczytne i dał
jego dziedzictwo i podzielona do niego zaczątek
wzrost; zwłaszcza przygotował chleb w obfitości:
{45:21} dla jedzą ofiary Pana, który
on dał mu i jego nasienie.
{45:22} ongi w krainie ludzi miał nie
dziedziczenie, nie miał on żadnej części wśród ludzi:
Pan sam jest jego części i dziedziczenia.
{45: 23} trzeci w chwale jest Phinees Eleazar, syn
ponieważ miał gorliwość w bojaźni Bożej i stał

z dużo odwagi serca: Kiedy ludzie zostały włączone
pleców i wykonane pojednania dla Izraela.
{45:24} w związku z tym było przymierze pokoju wykonane
z nim że on powinien być dyrektor sanktuarium i z
jego osoby i że on i jego potomstwo powinny mieć
godność kapłaństwa na wieki:
{45: 25} według przymierza wykonane z Synem Dawida
Jessego, plemienia Juda, że dziedziczenie króla
powinien być na jego potomstwo sam: tak dziedziczenia Aarona
należy również do jego nasienie.
{45:26} Bóg daje mądrość w Twoje serce, by ocenić jego
ludzie w sprawiedliwości, aby ich dobrych rzeczy nie może być
zniesione, i że ich chwały może na wieki.
46: {1} Jezus Syn Nave był dzielny w wojnach, i
był następcą Mojżesza w proroctwa, który zgodnie z
jego imię zostało dokonane Świetne dla ocalenia wybiera Boga,
i biorąc zemsty wrogów, który wstał przed
je, że może on ustawić Izraela w ich dziedziczenia.
{46:2} jak wielką chwałę gat mu, gdy on podnieść jego
ręce i wyciągnął miecz przeciwko miast!

{46:3} kto przed nim stał się więc do niego? dla Pana
sam przyniósł jego wrogów do niego.
{46:4} czy nie słońce przejdź wstecz przez jego środek? i nie
było
jeden dzień na tak długo, jak dwa?
{46:5} wezwał Pan najwyższy, gdy
wrogów wciśnięty na nim na wszystkie strony; i wielki Pan
usłyszał.
{46:6} i z Grad potężnej mocy uczynił
Bitwa pod gwałtownie spadnie na narody i zejście
[z Beth horon] zniszczył je, które opierał się, które
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Narodów może znać wszystkie swoje siły, bo walczył w
na widok Pana, i szedł wszechmocny.
{46:7} w czasach Mojżesza również uczynił dziełem miłosierdzia,
on i Caleb syn Jephunne, w tym one wytrzymał
Zgromadzenia i ludzi od grzechu, i
zaspokojony wicked szemrania.
{46:8} i sześćset tysięcy ludzi na piechotę, one
dwa zachowały się do dostosowania ich w dziedzictwo, nawet

ku ziemi, która floweth z mlekiem i miodem.
{46:9} Pan dał siłę również ku Caleb, który
zamieszkała z nim aż do jego starości: tak, że wszedł
wysokie miejsca ziemi i jego potomstwo uzyskane na
dziedzictwo:
{46:10}, że wszystkie dzieci Izraela może zobaczyć, że jest
Dobry do naśladowania Pana.
{46:11} i dotyczące sędziów, każdy z nich według nazwy,
której serce nie cudzołożyli, ani nie opuścił
Panie niech ich pamięci będzie błogosławiony.
{46:12} niech ich kości, rozwijać się na ich miejscu i niech
Nazwa z nich, które mieliśmy zaszczyt być kontynuowane po
ich dzieci.
Ukochany {46: 13} Samuel, Prorok Pana, jego
Panie ustanowione Królestwo i namaszczony książąt nad jego
osób.
{46:14} w prawie Pana, on oceniany
Zgromadzenia, a Pan miał szacunek Jakubowi.
{46:15} przez jego wierności został znaleziony prawdziwym
prorokiem,

i przez swoje słowo był znany do wiernego wizji.
{46:16} wezwał potężnego Pana, gdy jego
wrogów wciśnięty na niego po każdej stronie, kiedy
zaproponował
ssanie Baranka.
{46:17} i Pan grzmiał z nieba i z
wielki szum wykonane jego głosu.
{46:18} i zniszczył władcy Tyrians, i
wszystkie cf książąt Filistynów.
{46:19} i przed jego długi sen zrobił protesty
w oczach Pana i jego Pomazańca I nie miały
towary każdy człowiek, tak bardzo jak buty: i żaden człowiek nie
oskarżają
mu.
{46:20} i po jego śmierci, on przepowiedział i wyniosłą
Król jego koniec i podniósł głos z ziemi w
proroctwo, aby zgładzić niegodziwość ludzi.
{47: 1} i po nim Róża się Nathan prorokować w
czas Dawida.
{47:2} jak FAT zabrane oferuje peace
tak David został wybrany spośród synów Izraela.

{47: 3} grał z lwy jako dzieci, a niedźwiedzie
Podobnie jak w przypadku jagniąt.
{47:4} zabił nie olbrzym, gdy był jeszcze ale młody?
i on nie zabrały wyrzutu od ludzi, gdy on
podniósł rękę z kamienia w chuście i bicie dół
Hotel Goliath?
{47:5} dla wezwał najwyższy Pan; i on
dał mu siłę w prawej ręce, aby zabić to potężny
Wojownik i zestaw w górę róg jego ludzi.
{47:6}, więc ludzie uhonorowało go z dziesięć tysięcy,
i pochwalił go w błogosławieństwa Pana, że dał
nim korona chwały.
{47:7} dla zniszczył wrogów na każdym boku, i
przyniósł na niczym Filistynów, jego przeciwników i hamulec
ich róg w sunder aż do dnia dzisiejszego.
{47:8} w swoich pracach pochwalił Najświętszy, najwyższy
słowami chwały; z całego serca zaśpiewał piosenki,
i go, że go kocha.
{47: 9} ustanowił śpiewaków również przed ołtarzem, który
przez ich

głosy mogą zrobić słodkiej melodii i codziennie śpiewać
chwali się w swojej piosenki.
{47:10} upiększony ich ucztach i ustawić w kolejności
uroczyste razy aż do końca, że może oni chwalą jego Świętego
Nazwa, i że świątyni może wydawać się od rana.
{47:11} Pan zabrał swoich grzechów i niezrównany jego róg
na zawsze: dał mu przymierze królów i tronu
Chwała w Izraelu.
{47: 12} po nim podniósł się mądry syn i dla jego dobra on
zamieszkało w dużych.
{47:13} Salomona panował w spokojny czas i był
honorowane; Bóg uczynił wszystko spokojnej rundzie o nim, że
on
może budować dom w jego imię i przygotować jego
sanktuarium
Na zawsze.
{47:14} jak mądry zakładałem w młodości twojej i, jak powódź,
pełne zrozumienie!
{47: 15} duszy obejmuje całą ziemię i ty
filledst go z dark przypowieści.
{47:16} imię Twoje daleko udał się do wyspy; i dla twego

Pokój ty byłeś kochany.
{47:17} krajów dziwili Cię za Twoje piosenki
i przysłów i przypowieści i interpretacje.
{47: 18} nazwa Pana Boga, który jest nazywany
Pan, Bóg Izraela, ty zbierać złoto, cyny i kazałeś
pomnożyć srebro jak ołów.
{47:19} ty łuk biodra do kobiet i przez Twoje
ciała, które ty byłeś doprowadzone do poddaństwa.
{47:20} ty bejca swego honoru i zanieczyszczają potomstwo:
tak, że ty broughtest gniew na Twoje dzieci i byłeś
żal dla twego głupoty.
{47:21}, więc Królestwo zostało podzielone, a spośród Efraima
rządził zbuntowanego Królestwa.
{47: 22} ale Pan nigdy nie opuści off jego miłosierdzie,
ani żadnego z jego dzieł zginą, ani on zniesie
potomstwo jego wybranych i nasienie mu kto miłuje
go nie weźmie od: przeto dał resztki
Jakubowi i z niego głównego Dawidowi.
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{47:23} w ten sposób odpoczął Salomona, z jego Ojcowie i jego

nasion, pozostawił po sobie go Roboam, nawet głupota
ludzie i jeden, który mieli zrozumienia, który skończył
od ludzi poprzez jego Rady. Było również
Jeroboam syn Nebat, który wyrządził grzechu Izraela, i
wyniosłą Efraima drogę grzechu:
{47:24} i ich grzechy zostały pomnożone niezmiernie, że
były one napędzane z ziemi.
{47:25} dla starali się wszelkie zło, aż do
zemsty przyszedł na nich.
{48:1} następnie wstał Eliasza proroka, jak ognia, a jego
Program Word spalone jak lampy.
{48:2} przyniósł ból głód na nich, a przez jego
gorliwość, zmniejsza się ich liczba.
{48:3} przez słowa Pana on zamknął nieba,
i również trzy razy sprowadzić ogień.
{48:4} O Elias, jak byłeś ty honorowane w Twoje cudowne
czyny! i kto może chwała jak Tobie!
{48:5} który podnieść się martwy od śmierci i jego
dusza z miejsca zmarłych, przez słowo najbardziej
Wysoki:

{48:6} kto broughtest królów do zniszczenia, i
zacnych ludzi z ich łóżka:
{48:7} kto heardest nagany Pana Synaju, i
na górze Horeb wyroku zemsty:
{48:8} kto annointedst królów się zemścić, i
proroków, aby odnieść sukces po nim:
{48: 9} kto został wzięty w wir ognia, a w
Wóz ognisty konie:
{48:10} który byłeś święcenia dla zawstydza w ich czasach, do
uspokoić gniew Pana wyroku, zanim go hamulca
dalej do furii, a do serca ojca aż do
Syn i przywrócić pokoleń.
{48:11} Błogosławieni, które Cię widział i spał w miłości;
dla nas na pewno żyć.
{48:12}, Eliasza, który był pokryty wicher:
i Eliseus był pełen Ducha: podczas gdy żył, był
nie przeniósł się w obecności jakichkolwiek księcia, nie może
wszelkie sprowadzić go do poddaństwa.
{48:13} żadne słowo może pokonać go; a po jego śmierci
jego ciało prorokował.

{48:14} on nie zastanawia się w jego życiu, a po jego śmierci
zostały
jego prace wspaniały.
{48:15} za to wszystko ludzie nie żałował ani
opuścił ich grzechów, aż one były zepsute i
wykonane z ich ziemi i zostały rozproszone przez wszystkie
ziemi: jeszcze pozostało małych ludzi i linijki w
Dom Dawida:
{48:16} z których niektórzy nie to, co było miłe
Bóg i niektóre grzechy pomnożone.
{48:17} Ezekias wzmocnione jego miasta i przyniósł w wodzie
do grona jego: on wykopali hard rock z żelaza,
i wykonane studni dla wody.
{48:18} w swoim czasie Sanheriba podszedł i wysyłane
Rabsaces i podniósł rękę przeciw Sion i chwalił
Dumnie.
{48: 19} następnie drżał, ich serca i ręce, a oni
były w bólu, jako kobieta doznaje.
{48: 20} ale one nazywane na Pana, który jest miłosierny,
i wyciągnął ręce ku niemu: i od razu

Święty słyszał je z nieba i wydał je
przez Ministerstwo Esay.
{48:21} on uderzył hosta Asyryjczyków, a jego Anioł
zniszczył je.
{48:22} dla Ezekias zrobił to, co przyjemność
Panie i był silny w sposób Dawida ojca, jako
Esay proroka, który był wielki i wiernych w jego wizji,
nakazał mu.
{48:23} w jego czas słońce udał się do tyłu, a on
po przedłużeniu życia króla.
{48:24} zobaczył Fantastyczny duch, co przyszlo
Aby przejść o ostatni, a on pocieszał ich, które opłakiwał w
Sion.
{48:25} wyniosłą on powinien co nadejdzie na wieki,
i tajne rzeczy, lub kiedykolwiek oni przyszli.
{49: 1} pamiątkę Josias jest jak skład
perfum, który jest wykonany przez sztukę aptekarz: jest
słodka jak miód w ustach wszystkich i jako musick bankiecie z
wina.
{49:2}, zachowywał sobie uczciwie w konwersji

ludzie i zabrał obrzydliwości nieprawości.
{49:3} kierował jego serce do Pana, a w tym czasie
bezbożnych założył kultu Bożego.
{49:4} wszystkie, z wyjątkiem David i Ezekias i Jozjasz, były
uszkodzone: bo oni opuścili prawa najwyższego, nawet
królów Juda nie powiodło się.
49: {5} dał ich moc do innych, a zatem i
okazałości dziwnego narodu.
{49:6} paliły wybranego miasta sanktuarium, i
wykonane, ulice opuszczony, zgodnie z przepowiednią
Jeremias.
{49:7} dla ich prosił go zło, który jednak był
Prorok, uświęceni w łonie jego matki, że może
wyplenić, dręczy i zniszczyć; i że on może budować
również i roślin.
{49:8} to było Ezechiela, kto zobaczył wizję, chwalebne, który
był wyniosłą go na rydwanie cherubów.
{49:9} zrobił wzmianka o wrogów pod
postać deszczu i polecił im, że poszedł w prawo.
{49: 10} i dwunastu proroków niech memorial, być

Błogosławiony i niech ich kości rozkwitać ponownie z ich
miejscem:
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pocieszał Jacob, a dostarczane im przez zapewnił
nadziei.
{49:11} jak zostaje powiększony Zorobabela? nawet był
jako sygnet z prawej strony:
{49:12} tak był Jezus Syn Josedec: kto w ich
czas zbudował Dom i umieszczać w górze Świętej świątyni, aby
Pan, który był przygotowany na wieczną chwałę.
{49,13} i wśród wybranych był Neemias, których
sławy jest wielki, który wzbudził dla nas ściany, które zostały
poległych i Konfigurowanie bramy i bary i podniósł nasze
ruiny ponownie.
{49:14} ale na ziemi nie ma człowiek został stworzony tak jak
Enoch; dla został zabrany z ziemi.
{49, 15} ani tam był młody człowiek, podobnie jak Józef, ur.
Namiestnik jego braci, pobyt ludzi, których
kości zostały uznane Pana.
{49:16} Sem i Seth były wielką czcią wśród mężczyzn,

i tak był Adam powyżej każdej żyjącej istoty w stworzeniu.
50: {1} Simon najwyższego kapłana, syn Onias, który w swojej
życia naprawy domu ponownie i w jego dni obronny
Świątynia:
{50:2} i przez niego został wybudowany z Fundacji
podwójnej wysokości, wysoka Forteca ściany o świątyni:
{50:3} w jego dni cysterny do otrzymywania wody, będąc w
Kompas jako morze, było pokryte płytami z mosiądzu:
{50,4} wziął opiekę świątyni, która nie powinna spadać,
i ufortyfikowane miasta przed oblegającymi:
{50:5}, jak został on uhonorowany pośród ludzi w
wychodzi jego sanktuarium!
{50,6} był jako gwiazda poranna, pośród Chmura,
i jako Księżyc w pełni:
{50: 7} jako słońce świeci po świątyni z najbardziej
Wysoki i jako światło rainbow w jasne chmury:
{50:8} i jako kwiat róż na wiosnę
roku, jako Lilie rzeki wód oraz oddziałów
drzewo kadzidło w czasie letnim:
{50:9} jak ogień i kadzidło w kadzielnicy, a jako statek

zestaw z wszelkiego rodzaju kamieni szlachetnych pobity złota:
{50:10} i jako początkujący Targi drzewo oliwne dalej owoców i
jako
drzewa cyprysowego, który jest zielona do chmury.
{50:11} gdy włożyłem płaszcz honoru i był
Ubrani z doskonałością chwały, kiedy udał się do
Ołtarz Świętego, uczynił szatę świętości zaszczytne.
{50:12} kiedy wziął części spośród kapłanów
ręce, on sam stał przez paleniska ołtarza,
okrążyli o, jako młody cedr w Libanus; i jak palm
drzewa okrążyli oni go dokoła.
{50:13} tak byli synami Aarona w swojej chwały, i
oblations Pana w ich ręce, przede wszystkim
Zgromadzenie Izraela.
{50:14} i wykończeniowe usługi przy ołtarzu, że on
może zdobić oferuje najwyższy Wszechmogącego,
{50:15} on wyciągnął rękę do kubka i wylewa
krwi z winogron, wylał się u podnóża
Ołtarz sweetsmelling delektować się aż do najwyższego króla
wszystkich.
{50: 16} następnie krzyknął synów Aarona i brzmiało

srebrny Trąbki i wielki hałasu do bycia wysłuchanym, dla
pamięć przed najbardziej wysokiej.
{50:17}, a następnie wszyscy ludzie razem wzrośnie i spadł
dół do ziemi na ich twarze, aby czcić swego Pana
Bóg Wszechmogący, najwyższy.
{50:18} śpiewaków śpiewał pochwały z ich głosy,
wiele różnych dźwięków dokonano słodkiej melodii.
{50:19} i ludzie błagali Pana, najbardziej
Wysoka, przez modlitwę przed nim jest miłosierny, aż do
Uroczystość Pan został zakończony, a skończyli jego
usługi.
{50:20}, a następnie udał się w dół i podniósł ręce nad
zgromadzenie synów Izraela, aby dać
błogosławieństwo Pana, z jego ust i radować się jego nazwa.
{50:21} i kłaniali się do kultu
drugi raz, że mogą otrzymać błogosławieństwo od
Większość wysokiej.
{50:22} teraz dlatego błogosławcie Boga, który
tylko czyni wspaniałe rzeczy co, gdzie, który wywyższa
Nasze dni z łona i ofiaruje z nami zgodnie z

Jego miłosierdzie.
{50:23} obdarzył nas radości serca, i że pokój
może być w naszych czasach w Izraelu na wieki:
50: {24}, że byłby on potwierdzić jego miłosierdzie z nami, i
w jego czasie, wybaw nas!
{50:25} tam być dwa sposób Narodów które moje serce
abhorreth, a trzeci jest żaden naród:
{50: 26} one, które siedzą na górze Samarii, i
te, które mieszkają wśród Filistynów i to głupie
osoby, które mieszkają w Sichem.
{50:27} Jezus Syn Syracha Jerozolimy Bóg napisał
w tej książce instrukcja zrozumienie i
wiedzą, kto spośród jego serce wylane mądrości.
{50: 28} błogosławiony jest ten, który sprawuje się w tych
rzeczy; i staje się on, że layeth je w jego sercu
mądry.
{50:29} jeśli on je zrobić, on jest silny, aby wszystkie rzeczy:
w świetle Pana wyprowadza go, który daje mądrość, aby
Pobożny. Błogosławiony być Imię Pańskie na wieki. Amen,
Amen.

Modlitwa Jezusa Syna Syracha.
51: {1}, dziękuję Tobie, O Panie i króla i pochwały
Ciebie, O Boże mój Zbawiciel: chwalili twemu Nazwa:
{51:2} bo tyś jest mój obrońca i pomocnik i ma
zachowane moje ciało od zniszczenia i od sidła
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oszczerczych języka i warg, które forge kłamstwa, i
była Kopalnia pomocnika przeciwko kopalni przeciwników:
{51:3} i ocaliłeś mnie, według mnóstwa
one miłosierdzie i wielkość imię Twoje, z zębów
je, które były gotowe pożreć mnie i z rąk
takich jak szukać po moim życiu i od kolektora
dolegliwości, które miałem;
{51:4} wpływa niekorzystnie na ogień na każdej stronie i z
z pośrodku ognia, który rozpalił I nie;
{51: 5} z głębokości szeolu, z
nieczyste języka i od słowa kłamstwa.
{51:6} przez oskarżenie do króla z niesprawiedliwych
język, którym moja dusza zbliżał się, aż do śmierci, moje życie
było w pobliżu

do piekła pod.
{51:7}, one okrążyli mnie z każdej strony i było
żaden człowiek, aby mi pomóc: Szukałem pomocy mężczyźni,
ale
nie było żadnego.
{51:8} następnie myślałem miłosierdzia twego, O Panie, a na
Twoje czyny stary, jak ty deliverest takich jak czekać na Ciebie,
i savest je z rąk wrogów.
{51:9} następnie podniósł mi moje błagania z ziemi,
i modlił się za wybawienie od śmierci.
{51: 10} zadzwoniłem na Pana, Ojciec mój Panie,
że on nie zostawi mnie w dni moich kłopotów, a w
w czasie dumny, gdy nie było żadnej pomocy.
{51:11} stale sławić imię Twoje i będą śpiewać
chwali z dziękczynieniem; i tak moja modlitwa została
wysłuchana:
{51:12} dla ty savedst mnie przed zagładą, i
deliveredst mnie od złego czasu: w związku z tym da
Dzięki, przesławny i błogosławi ich nazwę, O Panie.
{51:13}, gdy byłem jeszcze młody, lub kiedykolwiek I udał się za
granicę, ja

żądaną mądrości na otwarcie w mojej modlitwie.
{51:14} pomodliłem się dla niej przed świątynią i będzie dążyć
jej się nawet do końca.
{51:15} nawet od kwiatu do winogron dojrzał Bóg
moje serce zachwycony w niej: Moja stopa wyszedł we
właściwy sposób, z
Moja młodość się starał I po niej.
{51: 16} Złączywszy kopalni ucho trochę i otrzymał jej,
i gat dużo nauki.
{51: 17} ja tam skorzystałem, dlatego nada chwały
mu, że daje mi mądrość.
{51:18} dla I postanowił zrobić po niej i usilnie
a po to, co jest dobre. tak jest I nie będę zawstydzon na wieki.
{51:19} moja dusza bowiem zmagał się z nią, a w moich
poczynaniach
Byłem dokładnie: wyciągnął ręce do nieba powyżej,
i jakiej to mój ignorances jej.
{51:20} I skierowane w moją duszę do niej, i znalazłem ją w
czystość: miałem moje serce, połączone z nią od
Początek, w związku z tym nie będę foresaken.

{51:21} moje serce miał kłopoty w poszukiwaniu jej: w związku
z tym
zdobyć dobry posiadanie.
{51: 22} Pan dał mi język dla mnie nagroda,
i będzie go z nimi chwalić.
{51:23} remis w pobliżu mnie, wy oduczyć i mieszkać w
Dom nauki.
{51:24} przeto jesteście powolny, i powiedzcie co do tych
rzeczy, widząc wasze dusze są bardzo spragniony?
{51:25} otworzyłem usta i powiedział, kupić jej dla
sami bez pieniędzy.
{51:26} umieścić na szyi pod jarzmem i niech twoja dusza
otrzymać instrukcje: ona jest pod ręką trudno znaleźć.
{51:27}: Oto na własne oczy, jak to mam ale mało
pracy i dostał do mnie wiele odpoczynku.
{51: 28} się nauka z wielką sumę pieniędzy, a otrzymasz
najwięcej złota przez nią.
{51:29} niech twoja dusza, radować się jego miłosierdzia i nie
może być
wstydzi się jego chwałę.

{51:30} pracy swojej pracy betimes oraz w jego czasie, on
będzie
dać nagrodę
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